
CAPAROL Disbon-sistēmas betonam
Piemērotas visām prasībām!
Disbocret® sistēmas tehnoloģija betona remontēšanai un betona virsmas aizsardzībai
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Vairāk par četrdesmit gadu pieredze:
   Nosaukums kļūst par programmu!

Disbocret® sistēmas tehnoloģija

	 Disbocret® materiāli betona būvkon
strukciju aizsardzībai un remontēšanai ir 
sevi apliecinājuši vairāk par četrdesmit 
gadu ilgā praksē. Tagad, kā agrāk, 
Disbocret® sistēmas tehnoloģija  uzstāda 
mērogu!

–	 Disbocret® PCC sistēma 500 
 satur remontēšanas materiālus  
 dzīvokļu, pārvaldes un inženieru 
 būvēm, kas ir atļautas saskaņā ar 
 RiLiSIB.

–	 Disbocret® PCC sistēma 710
 ir speciāli paredzēta  stāvvietu un     

tiltu būvniecībā, un ir pārbaudīta un 
atļauta saskaņā ar ZTVING, kā arī 
RiLiSIB.

 Sistēmas pārliecina ar izcilām 
 iestrādes īpašībām, kā arī ar 
 maksimālo drošības  līmeni. 

–	Disbocret® virsmas aizsardzības 
  sistēmas	ir	Disbocret® sistēmas
  tehnoloģijas pamats. 
  Ar to daudzveidību tās katrai 
  pielietojuma jomai un katrai 
  problēmai piedāvā atbilstīgo 
  risinājumu!

Dzīvokļu māja, Minhene

HEAG Darmštate, stāvvieta
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Kādu tematu kur Jūs varat  atrast?

1. Remontēšana

1.1 Dzīvokļu, pārvaldes un inženieru būves

1.2 Stāvvietu un tiltu būves

2. Virsmas aizsardzība

2.1 Vispārīgā virsmas aizsardzība

2.2 Nepārklāta betona virsmas aizsardzība
 – sistēma W (plaisas pārsedzoša)
 – sistēma L (plaisas pārsedzoša, netīrumus atraidoša)
 – sistēma E (plaisas pārsedzoša)
 – sistēma A (plaisas pārsedzoša, blīvējoša)

2.3 Pārklāta betona virsmas aizsardzība

2.4  Mazgātā betona un struktūras betona virsmas aizsardzība

 4. lappuse

6. lappuse

8. lappuse

10. lappuse

18. lappuse

20. lappuse

Tālvadības tornis Perwenitz
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	 Disbocret® PCC sistēmā 500 slēpjas 
rezultāti no vairāk par četrdesmit gadiem 
pieredzes betona remontēšanā. 

	 Disbocret® PCC sistēma 500 	
izceļas ar:
– praksei atbilstīgām iestrādes 

īpašībām
– vislielāko iespējamo drošību
– augstu ekonomiskumu

	 Disbocret® PCC sistēma 500 	
ar produktiem
n	 Disbocret® 504 smalko javu
n	 Disbocret® 505 smalko špakteli un
n	 Disbocret® 507 Multitec javu
piedāvā trīs materiālus reprofilēšanai 	
un špaktelēšanai saskaņā ar RiLiSIB 
un ar:
n	 Disbocret® 544 PCCI rupjo javu
n	 Disbocret® 545 PCCII smalko javu un
n	 Disbocret® 548 SPCC javu
piedāvā vēl trīs materiālus 	
reprofilēšanai saskaņā ar ZTVING. 
Visi materiāli ir vienkomponenta.

 Bez tā blakus Disbocret® 548 SPCC 
javai kā ar slapjās, tā arī sausās uzsmi
dzināšanas metodi var izmantot arī 
šādus produktus: Disbocret® 504 smalko 
javu, Disbocret® 505 smalko špakteli un 
Disbocret® 545 II smalko javu.

Betona remontēšana dzīvokļu, pārvaldes un inženieru būvēs

Disbocret® PCC sistēma 500:
   Lietojumam atbilstīga un iestrādātājam draudzīga!

Laika ekonomija, pateicoties ātrai materiālu cietēšanai, 
ļoti laba noturība, kā arī vienkāršā sagatavošana  būvvietā ir 
Disbocret® PCC sistēmas 500 būtiskas pazīmes. 
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Konstrukcijas  
  dzīvokļu, pārvaldes un inženieru būvēs

Klasiskā konstrukcija

Korozijas aizsardzība
Disbocret® 502 Protec plus (2x)
Saķeres segums
Disbocret® 502 Protec plus
Reprofilējums
Disbocret® 504 smalkā java (M 1) 
alternatīvi:
Disbocret® 545 PCC II smalkā java (PCC II)

Racionāla konstrukcija ar 
smidzināšanas metodi

Korozijas aizsardzība
Disbocret® 502 Protec plus (2x)
Reprofilējums
Disbocret® 504 smalkā java (M 1) 
alternatīvi:
Disbocret® 548 SPCC smalkā java (SPCC)

Kompakta konstrukcija ar 
Multitec javu

Reprofilējums
Disbocret® 507 Multitec java (M 1)

Pie betona seguma < 1 cm
izmantot Disbocret® 521 
Pretrūsas WS

Konstrukcija horizontālām virsmām

Korozijas aizsardzība
Disbocret® 502 Protec plus (2x)
Saķeres segums
Disbocret® 502 Protec plus
Reprofilējums
Disbocret® 544 PCC I rupjā java (PCC I) 
alternatīvi:
Disbocret® 545 PCC II smalkā java (PCC II)

– Ar maksimālo drošības pakāpi
– Lielākiem objektiem ar daudzām bojājumu 

vietām.
– Daļējai un visas virsmas remontēšanai
– Konstrukcija ar Disbocret® 504 smalko javu 

atļauta saskaņā ar RiLiSIB, javas klase M1.
– Slāņa biezums:
 Daļēji 540 mm, visai virsmai 520 mm. 
– Konstrukcija ar Disbocret® 545 PCC II
 smalko javu atļauta saskaņā ar ZTVING 
 pielietošanas gadījumam PCC II.
– Slāņa biezums: 540 mm.

– Objektiem ar lielas virsmas bojājumu vietām, 
kā arī betona seguma paaugstināšanai vai 
jauna virsmas profila veidošanai. 

– Izmantojama ar slapjas un sausas 
smidzināšanas metodi.  

– Konstrukcija ar Disbocret® 504 smalko javu 
atļauta saskaņā ar RiLiSIB, javas klase M1.

– Slāņa biezums:
 Daļēji 540 mm, visai virsmai 520 mm.   
– Konstrukcija ar Disbocret® 548 SPCC javu 
 atļauta saskaņā ar ZTVING 
– Slāņa biezumi:
 Sausās smidzināšanas metode: 	

vienā slānī 1020 mm / vairākos slāņos 	
1040 mm / daļēji līdz 80 mm

 Slapjās smidzināšanas metode: 
 vienā slānī 1015 mm / vairākos slāņos 
 1020 mm / daļēji līdz 60 mm

– Vienkārši, ātri un lēti.
– Visiem objektiem, kas tiek apgādāti ar 

virsmas aizsardzības sistēmu vai siltuma 
izolācijas piesaistes sistēmu.

– Papildus veidņi daudziem stūru un
 malu izlūzumiem ātri atkal izmantojami. 
– Atļauta saskaņā ar RiLiSIB, javas klase M1.
– Jau pēc 2 stundām pārstrādājama.
– Slāņa biezums 540 mm vienā darba gājienā.

– Daļējai remontēšanai un visas virsmas  
 augstuma izlīdzināšanai.
– Konstrukcijā ar Disbocret® 544 PCC I 
 rupjo javu 30100 mm slāņa biezums.
– Konstrukcijā ar Disbocret® 545 PCC II 
 smalko javu 1540 mm slāņa biezums.
– Atļauta saskaņā ar ZTVING / RiLiSIB.
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Betona remontēšana stāvvietu un tiltu būvēs

 Stāvvietas un apakšzemes garāžas 
tiek veidotas kā tīras mērķu būves pēc 
izmaksulietošanas skatu punktiem. Ar 
pieņēmumu, ka dzelzsbetons ir nesa
graujams būvmateriāls, vairums šo celtņu 
līdz šim palika neaizsargātas. Pie tam 
tieši stāvvietu būves ir pakļautas visstip
rākajām noslodzēm,  piemēram, šļakatu 
ūdens slodzei, ekstremālām gaisa kaitīgo 
vielu koncentrācijām un tml. 
 Tomēr dzelzsbetona konstrukcijas 
nav vairs izmetamas no satiksmes ceļu 
būvēšanas ainas. Kopš gadu desmitiem 
kalpo daudzas šādas būvju konstrukci
jas, un nepārtraukti kāpjošā satiksmes 
noslodze, kā arī atmosfēras apstākļu ie
tekmes atstāj savas pēdas. 

 Par remontēšanu ielu būvēs ir 	
ZTVING  obligātie priekšraksti, šeit drīkst 
izmantot tikai materiālus, kurus ir atļāvusi 
Ielu ekspluatācijas federālā pārvalde 
(BaSt).

	 Disbocret® PCC sistēma 500 arī 
priekš tā piedāvā savstarpēji ideāli saska
ņotus materiālus betona nomaiņai, un 
ar Disbocret® virsmas aizsardzības 
sistēmām bez tam arī pielāgotu 
aizsardzību.

 Speciāli priekš grīdu virsmu remon
tēšanas Disbocret® PCC sistēma 500 
tika paplašināta ar divu komponentu 
Disbocret® PCC sistēmu 710. Ar moder
nāko Silo tehnoloģiju izmantošanu tās ir 
pirmām kārtām īpaši ekonomiskas.    

Disbocret® PCC sistēmas 500 un 710:
   Ekonomiskas un drošas!

Pie stāvvietu un ielu būvju jaunbūvēšanas un remontēšanas: 
Disbocret® PCC sistēmas 500 un 710
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– Daļējai remontēšanai un visas virs
mas  augstuma izlīdzināšanai.

– Atļauta saskaņā ar RiLiSIB / ZTVING.
– Konstrukcijā ar Disbocret® 714 PCC I  
 rupjo javu 20100 mm slāņa biezums
– Konstrukcijā ar Disbocret® 715 PCC I  
 smalko javu 1040 mm slāņa biezums.
– Īpaši ekonomiska.

– Iestrādei ar rokām uz vertikālām 
virsmām un k.a.d., kā arī uz 
horizontālām virsmām. 

– Atļauta saskaņā ar ZTVING 
 pielietošanas gadījumiem PCC I un II.
– Daļējai remontēšanai un visas virs

mas augstuma izlīdzināšanai.
– 540 mm slāņa biezums vienā darba 

gājienā.

– Objektiem ar lielu virsmu bojājumu 
 vietām, kā arī betona seguma 
 paaugstināšanai vai jauna virsmas 

profila izveidošanai.  
– Atļauta saskaņā ar ZTVING 
– Izmantojama ar slapjās un sausās
 smidzināšanas metodi.
 Slāņu biezumi:
 Sausās smidzināšanas metode:
  – viens slānis 1020 mm
  – vairāki slāņi 1040 mm
  – daļēji līdz 80 mm  
 Slapjās smidzināšanas metode:
  – viens slānis 1015 mm
  – vairāki slāņi 1020 mm
   – daļēji līdz 60 mm  

Konstrukcija horizontālām virsmām

Korozijas aizsardzība
Disbocret® 713 PCC saķeres segums
Saķeres segums
Disbocret® 713 PCC saķeres segums
Reprofilējums
Disbocret® 714 PCC I rupjā java ar 
Disbocret® 716 PCC piesaistes šķidrumu 
(PCC I, M 3)
alternatīvi:
Disbocret® 715 PCC I smalkā java ar 
Disbocret® 716 PCC piesaistes šķidrumu 
(PCC I, M 2)

Konstrukcija vertikālām virsmām un 
konstrukciju apakšējām daļām (k.a.d.)

Korozijas aizsardzība
Disbocret® 502 Protec plus (2x)
Saķeres segums
Disbocret® 502 Protec plus 
Reprofilējums
Disbocret® 545 PCC II smalkā java 
(PCC II)

Konstrukcija vertikālām virsmām un 
k.a.d. ar smidzināšanas metodi

Korozijas aizsardzība
Disbocret® 502 Protec plus (2x)
Reprofilējums
Disbocret® 548 SPCC java (SPCC)

Konstrukcijas  
  dzīvokļu, pārvaldes un inženieru būvēs
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Difūzijai ekvivalents gaisa slāņa biezums
Oglekļa dioksīds  SdCO2 

Difūzijai ekvivalents gaisa slāņa biezums
Ūdens tvaiks SdH2O

Bez
hidrofoba
gruntējuma

Ar
hidrofobo
gruntējumu
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Virsmas aizsardzība

Profesionālā virsmas aizsardzība : 
   Špaktelēšana un aizsardzības krāsojums!

 Svarīgākās prasības, kādas ir 
jānodrošina virsmas aizsardzības 
sistēmai, ir:
– Saķere ar pamatni
– Aizsardzība pret iekļūstošām 
 kaitīgām vielām un ūdeni
– Ūdens tvaiku difūzijas spēja

 Aizsardzības krāsojums šīs funkcijas 
var optimāli izpildīt tikai tad, ja tam nav 
defektīvu vietu un tam ir vienmērīgs slāņa 
biezums. Tādēļ dzelzsbetona virsmas 
profesionāla aizsardzība sākas ar 
poru un iedobumu noslēgšanu. 
 Tādiem mēriem Disbocret® špakteles 
un poras pildošas duļķes piedāvā pārlie
cinošus risinājumus, kā priekš nepārklāta, 
tā arī priekš pārklāta betona!

 Īpašas priekšrocības ir daudzveidī
gajām špakteļu un aizsardzības krāso
jumu kombināciju iespējām. 

Noteicošās tehniskās prasības 
 betona virsmas aizsardzības 
sistēmām

Ja nebojātām betona 
būvdaļām ar pietiekamu  

betona pārklājumu atsakās  
no špaktelēšanas,  

tad vismaz ir ieteicams 
hidrofobējošs gruntējums,  

kas ļoti aizkavē 
aizsargkrāsojuma  

mugurpuses samitrināšanos 
atvērtu poru zonā. 
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Disbocret® špaktele un poras aizpildošas duļķes: 
    Nepārsniedzama pielietojumu daudzveidība!

Visas virsmas špaktelēšana

nepārklātam betonam
Disbocret® 505 smalkā špaktele

Poru un iedobumu špaktelēšana

nepārklātam betonam
Disbocret® 506 izlīdzinošā špaktele

pārklātam betonam
Disbocret® 510 pildījuma slānis

Poras pildošas duļķes

nepārklātam betonam
Caparol Grundierkonzentrat LF
Disbocret® 510 pildījuma slānis

pārklātam betonam
Disbocret® 510 pildījuma slānis

Poras pildošas duļķes

ekstremāli plaisu apdraudētam
nepārklātam betonam
Disbocret® 519 PCCFlex duļķes

ekstremāli plaisu apdraudētam
pārklātam betonam
Disbocret® 519 PCCFlex duļķes

– 2–5 mm slāņa biezums 
– Nelīdzenumu izlīdzināšana
– Mazām un lielām porām/iedobumiem
– Vienmērīgi definēta pamatne, 
 sekojošiem aizsardzības krāsojumiem 
 nav vajadzīgs gruntējuma krāsojums
– Izmantojama ar slapjās un sausās 
 smidzināšanas paņēmieniem
– Piegādājama konteinerī

– Izvelkama līdz nullei, tādēļ struktūru 
 saglabājoša
– Mazām un lielām porām/iedobumiem

Disbocret® 510 pildījuma slānis:
– Speciāli piemērots  pārklātam 
 betonam, tādēļ nav vajadzīga veco 
 krāsojumu novākšana

– 0,5 – 1 mm slāņa biezums
– Pašu struktūra
– Mazām porām līdz apm. 1 mm Ø
– Paaugstināts blīvums pret 
 kaitīgām vielām
– Uz veciem pārklājumiem 
 izmantojamas bez gruntējuma
– Uzsmidzināmas

– 1 – 2  mm slāņa biezums
– Pašu struktūra
– Mazām porām līdz apm. 1 mm Ø
– Paaugstināts blīvums pret 
 kaitīgām vielām
– Izmantojamas bez gruntējuma
– Ekstremāla plaisu pārsegšana
– Uzsmidzināmas



Difūzijai ekvivalents gaisa slāņa biezums
Oglekļa dioksīds  SdCO2 
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Difūzijai ekvivalents gaisa slāņa biezums
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Disbocret® aizsardzības sistēma W (plaisas pārsedzoša):
   Standarta sistēma virsmas aizsardzībai!

Nepārklāta betona virsmas aizsardzība

Disbocret® aizsardzības  
sistēmas W vērtības  
salīdzinājumā ar noteicošajām 
tehniskajām prasībām betona  
virsmas aizsardzības sistēmām

	 Disbocret® aizsardzības sistēma W 
šodien ir standarta betona aizsardzības 
pārklājums. Izcilie tehniskie parametri un 
teicamās iestrādes īpašības dod iespēju 
plašam izmantošanas spektram. 

 Arī nekaitīgums pret apkārtējo vidi ir 
priekšrocība, ko nedrīkst nenovērtēt. 
Šīs sistēmas krāsu toņu ātrā pieejamība 
tiek garantēta ar ColorExpress 	
tonēšanas stacijām .

	 Disbocret® aizsardzības sistēma W 	
Gandrīz 80 % visu aizsardzības 
pasākumu  optimālais risinājums.

Darbības profils:
– Apkārtējo vidi saudzējošs
– Plaisas pārsedzoša virsmai tuvām 

tīkla plaisām < 0,1 mm
– Color–Express tonējama
– Piemērota arī ūdens šļakatu zonā

Vecpilsētas centrs, Kempten
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Ar hidrofobēšanu
Konstrukcija atbilst: OS 2 (OS B)*

Disboxan 450 fasādes aizsardzība

Disbocret® 515 betona krāsa (2x)

Ar visas virsmas špaktelēšanu
Konstrukcija atbilst: OS 4 (OS C)*

Disbocret® 505 smalkā špaktele

Disbocret® 515 betona krāsa (2x)

Ar poru un iedobumu noslēgšanu 
1. Ar poru un iedobumu špaktelēšanu:
Konstrukcija atbilst: OS 4 (OS C)*

Disbocret® 506 izlīdzinošā špaktele

Caparol Grundierkonzentrat LF

Disbocret® 515 betona krāsa (2x)

2. Ar poras pildošām duļķēm:
Konstrukcija atbilst: OS 4 (OS C)*

Disbocret® 510 pildījuma slānis (1x vai 2x)

Disbocret® 515 betona krāsa (2x)

* OS apzīmējums saskaņā ar RiLi–SIB/ZTV–ING 

Pārklājuma konstrukcijas 
   uz nepārklāta betona

– Bez špaktelēšanas
– Nebojātām betona būvdaļām
– Vienkāršs, lēts aizsardzības 
 pasākums bez poru noslēgšanas
– Vispārēji saderīgs ar apkārtējo vidi  

ūdenī atšķaidāma hidrofobizējošā 
līdzekļa dēļ

– Izsniegta vispārīga būvuzraudzības
 pārbaudes apliecība

– Remontētām betona būvdaļām ar 
 rupjiem nelīdzenumiem
– 2–5 mm slāņa biezums
– Arī lielāku poru un iedobumu droša 
 noslēgšana
– Nav vajadzīga gruntēšana
– Izsniegta vispārīga būvuzraudzības 
 pārbaudes apliecība

– Nebojātām un remontētām betona 
 būvdaļām
– Poru un iedobumu droša noslēgšana
– Izvelkama uz nulli, 
 tādēļ struktūru saglabājoša

– Nebojātām un remontētām betona 
 būvdaļām ar mazākām porām līdz
 apm. 1 mm Ø
– Poru un iedobumu droša noslēgšana
– Papildus blīvums pret kaitīgām 
 vielām
– 0,5–1 mm slāņa biezums
– Strukturēta virsma
– Izsniegta vispārīga būvuzraudzības 
 pārbaudes apliecība



Difūzijai ekvivalents gaisa slāņa biezums
Oglekļa dioksīds  SdCO2 
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Disbocret® aizsardzības sistēma L (plaisas pārsedzoša):
   Kad ir sagaidāms stiprs piesārņojums!

Nepārklāta betona virsmas aizsardzība

 Kaut arī pastāv  tendence arvien 
vairāk pāriet uz apkārtējai videi 
panesamām aizsardzības sistēmām 
bez šķīdinātājiem, joprojām nevar pilnīgi 
atteikties no šķīdinātājus saturošiem 
aizsardzības pārklājumiem. 

	 Disbocret® aizsardzības 
sistēmai L ir īpaši gluda virsma, un 
tādēļ tā ir piemērota zonās ar aug
stu netīrumu noslogojumu. Plānā, bet 
blīvā aizsargplēve saglabā pastāvošās 
struktūras un tai ir izcils krāsu krāšņums! 

	 Disbocret® aizsardzības sistēma L 	
pirmām kārtām uzrāda ļoti labu stabilitāti 
pat pie visstiprākās šļakatu ūdens 
noslodzes. Arī pie augsta gaisa mitruma 
un zemas temperatūras sistēma žūst bez 
problēmām.

Darbības profils:
– Arī nelabvēlīgos atmosfēras apstākļos
 izmantojama bez problēmām
– Ļoti maza tieksme uz piesārņošanu
– Struktūru saglabājoša
– Krāšņas krāsas

Disbocret® aizsardzības sistēmas L vērtības 
salīdzinājumā ar noteicošajām tehniskajām 
prasībām pret betona virsmas aizsardzības 
sistēmām

Pilsētas fabrika Frankfurtē pie Mainas
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Ar hidrofobēšanu
Konstrukcija atbilst: OS 2 (OS B)*

Disboxan 450 fasādes aizsardzība

Disbocret® 532  Color (2x)

Ar visas virsmas špaktelēšanu
Konstrukcija atbilst: OS 4 (OS C)*

Disbocret® 505 smalkā špaktele

Disbocret® 532 Color (2x)

Ar poru un iedobumu noslēgšanu 
1. Ar poru un iedobumu špaktelēšanu:
Konstrukcija atbilst: OS 4 (OS C)*

Disbocret® 506 izlīdzinošā špaktele

Dupagrund

Disbocret® 532 Color (2x)

2. Ar poras pildošām duļķēm:
Konstrukcija atbilst: OS 4 (OS C)*

Disbocret® 510 pildījuma slānis (1x vai 2x)

Disbocret® 532 Color (2x)

* OS apzīmējums saskaņā ar RiLi–SIB/ZTV–ING 

Pārklājuma konstrukcijas 
    uz nepārklāta betona

– Bez špaktelēšanas
– Nebojātām betona būvdaļām
– Vienkāršs, lēts aizsardzības 
 pasākums bez poru noslēgšanas

– Remontētām betona būvdaļām ar 
 rupjiem nelīdzenumiem
– 2–5 mm slāņa biezums
– Arī lielāku poru un iedobumu droša 
 noslēgšana
– Nav vajadzīga gruntēšana
– Izsniegta vispārīga būvuzraudzības 
 pārbaudes apliecība

– Nebojātām un remontētām betona 
 būvdaļām
– Poru un iedobumu droša noslēgšana
– Izvelkama uz nulli, 
 tādēļ struktūru saglabājoša

– Nebojātām un remontētām betona 
 būvdaļām ar mazākām porām līdz
 apm. 1 mm Ø
– Poru un iedobumu droša noslēgšana
– Papildus blīvums pret kaitīgām 
 vielām
– 0,5–1 mm slāņa biezums
– Strukturēta virsma



Difūzijai ekvivalents gaisa slāņa biezums
Oglekļa dioksīds  SdCO2 

[m]  500           400           300           200                     50      0 0               1               2               3               4  [m]  

Difūzijai ekvivalents gaisa slāņa biezums
Ūdens tvaiks SdH2O

apm. 112 m
Disbocret® aizsardzības sistēma E
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Disbocret® aizsardzības sistēma E:
   Aukstumā elastīga un plaisas pārsedzoša!

Nepārklāta betona virsmas aizsardzība

Betona būvdetaļām, kas jau uzrāda 
plaisas, vai kurām jau pastāv 
plaisāšanas apdraudējums, (piemēram, 
vieglajam betonam), vajadzīga ir  
Disbocret® aizsardzības sistēma E.
Pat plaisu kustības līdz ±0,1 mm arī pie 
ekstremāli zemām temperatūrām tiek 
droši pārsegtas.
	

Darbības profils:
– Apkārtējo vidi saudzējoša
– Pārsedz plaisas ≤ 0,3 mm.
– Izlīdzina dinamiskas plaisāšanas 

kustības līdz ±0,1 mm pie –20°C.

Disbocret® aizsardzības sistēmas 
E vērtības salīdzinājumā ar 
noteicošajām tehniskajām prasībām  
betona virsmas aizsardzības 
sistēmām

Alpha augstceltne, Langen



Ar visas virsmas špaktelēšanu
Konstrukcija atbilst: OS 5a (OS D II)*

Disbocret® 505 smalkā špaktele

Disbocret® 518 Flex–Finish (2x – 3x)

Ar poru un iedobumu noslēgšanu 
1. Ar poru un iedobumu špaktelēšanu:
Konstrukcija atbilst: OS 5a (OS D II)*

Disbocret® 506 izlīdzinošā špaktele

Caparol Grundierkonzentrat LF

Disbocret® 518 Flex–Finish (2x – 3x)

2. Ar poras pildošām duļķēm:
Konstrukcija atbilst: OS 5a (OS D II)*

Disbocret® 510 pildījuma slānis (1x vai 2x)

Disbocret® 518 Flex–Finish (2x – 3x)

3. Ar poras pildošām duļķēm ekstremāli	
 plaisu apdraudētām virsmām:
Konstrukcija atbilst: OS 5b (OS D II)*

Disbocret® 519 PCC–Flex duļķes 
(1x vai 2x)

Disbocret® 518 Flex–Finish 	
(Baltam tikai 1x)

* OS apzīmējums saskaņā ar RiLi–SIB/ZTV–ING 
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Pārklājuma konstrukcijas 
    uz nepārklāta betona

– Remontētām, plaisu apdraudētām 
 betona būvdaļām ar rupjiem 
 nelīdzenumiem
– 2–5 mm slāņa biezums
– Arī lielāku poru un iedobumu droša 
 noslēgšana
– Nav vajadzīga gruntēšana
– Izsniegta vispārīga būvuzraudzības 
 pārbaudes apliecība

– Plīsušām un remontētām, plaisu 
  apdraudētām  betona  būvdetaļām
– Poru un iedobumu droša noslēgšana
– Izvelkama uz nulli, 
 tādēļ struktūru saglabājoša

– Plīsušām un remontētām, plaisu 
 apdraudētām  betona  būvdetaļām
 ar mazākām porām līdz
 apm. 1 mm Ø
– 0,5–1 mm slāņa biezums
– Strukturēta virsma
– Izsniegta vispārīga būvuzraudzības 
 pārbaudes apliecība

– Plīsušām un remontētām, plaisu 
 apdraudētām  betona  būvdetaļām
 ar ekstremālām plaisu kustībām 
  un mazākām porām līdz
 apm. 1 mm Ø
– Poru un iedobumu droša noslēgšana
– 1–2 mm slāņa biezums
– Nav vajadzīga gruntēšana
– Izsniegta vispārīga būvuzraudzības 
 pārbaudes apliecība



Difūzijai ekvivalents gaisa slāņa biezums
Oglekļa dioksīds  SdCO2 

 

[m]  500           400           300           200           100    50      0 0               1               2               3               4  [m]  

Difūzijai ekvivalents gaisa slāņa biezums
Ūdens tvaiks SdH2O

apm. 230 m
Disbocret® aizsardzības sistēma A 

apm. 3,2 m
Disbocret® aizsardzības sistēma A
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Disbocret® aizsardzības sistēma A:
   Aukstumā elastīga, plaisas pārsedzoša un noblīvējoša!

Nepārklāta betona virsmas aizsardzība

Betona tilpne

	 Disbocret® aizsardzības sistēma 
A	pirmām kārtām ir tehniski funkcionāla 
sistēma. Tā ir īpaši piemērota betona 
būvdetaļām, kas ir pakļautas tiešai ūdens 
ietekmei.

 Tās sastāvā ir elastīgas, ar 
mākslīgiem sveķiem modificētas 
cementa duļķes, kurās sausā java un 
sagatavošanas šķidrums ir jau iepriekš 
pagatavoti vajadzīgās maisīšanas 
attiecībās. 
	 Disbocret® aizsardzības sistēma A	
ir piemērota arī kā alternatīvs noblīvējums 
pret ūdeni bez spiediena 
(balstoties uz DIN 18 195, T.5).

 Ja nav sagaidāma ilgstoša ūdens 
iedarbība, tad var veikt tonēšanu 
krāsainam virsmas noformējumam ar 
Disbocret® 518 Flex–Finish. 

Darbības profils:
– Apkārtējo vidi saudzējoša
– Pārsedz tīkla un atdalīšanas 
 plaisas ≤ 0,2 mm.
– Sekmīgi pārbaudīta pie –20°C
– Alternatīvs noblīvējums pret ūdeni bez
 spiediena  (DIN 18 195, T.5).
– Uzsmidzināma ar piemērotiem 
 spirāles sūkņiem

Disbocret® aizsardzības sistēmas A vērtības 
salīdzinājumā ar noteicošajām tehniskajām 
prasībām pret betona virsmas 
aizsardzības sistēmām
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Ar visas virsmas špaktelēšanu
Konstrukcija atbilst: OS 5b (OS D I)*

Disbocret® 505 smalkā špaktele

Disbocret® 519 PCC–Flex dūņas (2x)

Ar poru un iedobumu noslēgšanu 
Konstrukcija atbilst: OS 5b (OS D I)*

Disbocret® 519 PCC–Flex dūņas vai
Disbocret® 506 izlīdzinošā špaktele

Disbocret® 519 PCC–Flex dūņas (2x) 

* OS apzīmējums saskaņā ar RiLi–SIB/ZTV–ING

Pārklājuma konstrukcijas 
    uz nepārklāta betona

– Remontētām, plaisu apdraudētām 
 betona būvdetaļām ar rupjiem 
  nelīdzenumiem ar ilgstošu 
 ūdens noslodzi un bez tās
– Poru un iedobumu droša noslēgšana
– 2–5 mm slāņa biezums špaktelējums 
 plus 2 mm virsmas aizsardzība

– Remontētām, plaisu apdraudētām 
 betona būvdetaļām ar ilgstošu 
 ūdens noslodzi un bez tās
– Poru un iedobumu droša noslēgšana
– Izvelkama uz nulli
– 2 mm slāņa biezums virsmas 
  aizsardzībai
– Izsniegta vispārīga būvuzraudzības 
 pārbaudes apliecība



0                1              2                3 4 [m]  

          -              2.800  4.900

                        -           100     190                                 
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 2,0              0,28  0,93
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Pārklāta betona virsmas aizsardzība

Arī pārklājumi 
  neturas mūžīgi!

 No atmosfēras apstākļiem un 
lietošanas cieš katrs pārklājums. 
Regulāra aprūpe novērš dārgus 
bojājumus. 
Tipiskas trauksmes pazīmes ir:
– bojājumi, plaisas
– stipri atmosfēras izsaukti bojājumi  
– saredzamas poras un iedobumi

	 Disbocret® aizsardzības sistēmas ar 
speciālām špaktelēm, poras piepildošām 
duļķēm un gruntējumiem var bez 
problēmām izmantot uz nestspējīgiem 
veciem pārklājumiem. Tātad atkrīt to 
dārgā novākšana, tikai virsma ir jānotīra. 

 Jau pārklātu virsmu pārstrāde uzstāda 
tādas pašas prasības, kā nepārklātam 
betonam. Tomēr ūdens tvaika difūzijas 
spēja prasa īpašu uzmanību, jo veca 
un jauna pārklājuma difūzijas ekvivalen
tais gaisa slāņa biezums drīkst sastādīt 
maksimāli 4 m. 

Praktisks piemērs:
Vecais pārklājums plus renovācijas pārklājums 
ar Disbocret® aizsardzības sistēmu W arī 
kopā atrodas vēl tālu zem difūzijai ekvivalentā 
gaisa slāņa biezuma SdH2O 4 m maksimālās 
vērtības.  

Izbalējis, par neglītu kļuvis  
pārklājums
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Disbocret® aizsardzības sistēmas W un E
    uz veciem pārklājumiem*

Stingriem veciem krāsojumiem bez 
plaisu apdraudējuma
– bez porām
Capacryl Haftprimer
– ar porām
Disbocret® 510 pildījuma slānis 
kā poru un iedobumu špaktelējums vai kā
poras aizpildošas duļķes

Disbocret® 515 betona krāsa (1x vai 2x)

Stingriem veciem krāsojumiem ar 
plaisu apdraudējumu

– bez porām
Capacryl Haftprimer
– ar porām
Disbocret® 510 pildījuma slānis 
kā poru un iedobumu špaktelējums vai kā
poras aizpildošas duļķes

Disbocret® 518 Flex–Finish (2x)

Elastīgiem veciem krāsojumiem vai 
paaugstināta plaisu pārsegšana
– bez porām
nav vajadzīgs gruntējums
– ar porām vai ar paaugstinātu plaisu 

pārsegšanu

Disbocret® 519 PCC–Flex duļķes 
kā poru un iedobumu špaktelējums vai kā 
poras aizpildošas duļķes (1x vai 2x)

Disbocret® 518 Flex–Finish (1x vai 2x)

* Vecie pārklājumi var sastāvēt no 
visdažādākajiem materiāliem. 
Tādēļ pārklājumu konstrukcijas objektā 
jāpārbauda to funkcionēšanas spēju.

– Izmantojama uz stingriem dispersijas 
 vai emaljas krāsojumiem
– Gaišu renovācijas krāsojumu 
 gadījumā bieži ir pietiekams  
 viens seguma pārklājums
– Pie Disbocret® 510 pildījuma slāņa
 izmantošanas ir iespējamas dažādas 
 virsmas struktūras

– Aukstumā elastīgi plaisas pārsedzoša
– Izmantojama uz stingriem dispersijas 
 vai emaljas krāsojumiem

– Stingriem un elastīgiem veciem 
 krāsojumiem un būvdaļām ar 
 ekstremālām plaisu kustībām 
– Nav vajadzīgs gruntējums

Pie Disbocret® 519 PCC–Flex duļķu 
izmantošanas:
– Ekstremāli blīvs pret kaitīgām vielām
– Augsts slāņa biezums
– Paaugstināts plaisu pārsegums
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 Mazgājamā betona un struktūras betona virsmas aizsardzība

Mazgājamais betons un struktūras betons:
   Profilakse ir labāka par remontēšanu!

 Mazgājamā un struktūras betona 
remontēšana bez pēdām ir gandrīz 
neiespējama, remontēšanas vietas pie 
uzmanīgas apskatīšanas arvien paliek 
saredzamas. 
 Speciāli šim mērķim tika izstrādāts 
matēti caurspīdīgais aizsardzības 
pārklājums Disbocret® 536 
Waschbetonschutz LF.
Betons tiek ilgstoši aizsargāts bez optis
kas ietekmēšanas (nav apuguņošanas). 

Darbības profils:
– Apkārtējo vidi saudzējošs
– Augsts slāņa biezums
– Labs pašattīrīšanās efekts ar virsmas 
 raupjuma samazināšanu
– Novērš satumšošanos pie lietus 

iedarbības
– Novērš rūsas svītras
– Izmantojams kā krāsaina lazūra. 

 Lielāku bojājumu vietās ir iesakāma 
struktūru izlīdzinoša nosedzoša virsmas 
aizsardzība. 

Pilsētas uzņēmums Bochum: mājas fragments.

Arī akmeņkaļa stilā apstrādātu 
vai stipri strukturētu betonu var 

aizsargāt ar Disbocret® 536 
Waschbetonschutz LF

bez izskata ietekmēšanas
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Pārklājuma konstrukcijas 
    uz mazgājamā betona un struktūras betona

Matēti caurspīdīgs 	
aizsardzības krāsojums
Disbocret® 536 	
Waschbetonschutz LF (3x)

Matētas lazūras aizsardzības 
krāsojums

Pamatnes krāsojums
Disbocret® 536 	
Waschbetonschutz LF (3x)
Starp- un beidzamais krāsojums
Disbocret® 536 Waschbetonschutz LF,
samaisīts ar maks. 5 %
Amphibolin Pilnu toņu un tonējumu krāsu

Struktūru pielīdzinošs, nosedzošs 
aizsardzības krāsojums

Disbocret® 510 pildījuma slānis (2x)

Disbocret® 515 betona krāsa (2x)
vai pie plaisu apdraudējuma
Disbocret® 518 Flex–Finish (2x)

Betona būvdetaļām, kuru sākotnējais 
izskats ir jāsaglabā un kuru raksturam 
jāturpina pastāvēt.

Betona būvdetaļām ar krāsu toņu 
atšķirībām, kas ir jāaizklāj
Krāsas tonis vispārīgi ir jāpielāgo 	
pamatnei.

Betona būvdetaļām ar lielāku bojājumu 
vietām.



Rîga

Tallinn

Vilnius

Pärnu

Minsk

Produktionsstandorte

Vertriebsgesellschaften

Deutsche Amphibolin-Werke
von Robert Murjahn
Stiftung & Co KG
D-64372 Ober-Ramstadt

LACUFA AG
Werk Fürstenwalde
D-15517 Fürstenwalde

LACUFA AG
Köthen Lacke GmbH
D-06366 Köthen

LACUFA AG
Werk Nerchau
D-04685 Nerchau

OOO SP "LACUFA-TWER"
RU-170039 Twer

Neue Meldorfer
Flachverblender
GmbH & Co KG
D-25704 Nindorf/Meldorf

VWS-Ergotherm
GmbH + Co Dämmstoffe,
Dämmsysteme KG
D-69493 Hirschberg-
Großsachsen

DAW France
F-80440 Boves

Caparol Italiana
GmbH & Co. KG
I-20080 Vermezzo (Mi)

Synthesa Chemie
Gesellschaft m.b.H.
A-4320 Perg

Fries, Burgholzer &
Comp. Baustoffindustrie
Gesellschaft m.b.H.
A-4320 Perg

Caparol Sverige AB
S-40013 Göteborg

DAW BENTA ROMANIA S.R.L.
RO-4323 Nazna – jud. Mures

LITHODECOR
Naturstein GmbH & Co KG
D-08525 Plauen

Horton Kirby Paper Mills Ltd.
GB-Kent DA4 9AU

CAPAROL Farben Lacke
Bautenschutz
GmbH & Co Vertriebs KG
Roßdörfer Straße 50
D-64372 Ober-Ramstadt

Niederlassung Berlin
Schnellerstraße 141
D-12439 Berlin

Caparol Belgium bvba/sprl
B-3530 Houthalen

Caparol Espana, S.L.
E-17300 Blanes
(Girona)

Caparol Farben AG
CH-4133 Pratteln

Caparol Hungária Kft.
H-1108 Budapest

CAPAROL L.L.C.
Dubai U.A.E.

Caparol Nederland
NL-3860 BC Nijkerk

Caparol Polska Sp. z o.o.
PL-02-903 Warszawa

Caparol Sarajevo d.o.o.
BiH-71000 Sarajevo

Caparol Slovakia spol. s r.o.
SK-82105 Bratislava

Glemadur Farben
und Lacke
Vertriebsges.m.b.H.
A-1110 Wien

Cesky Caparol, spol. s r.o.
CZ-37001 Ceské Budé¡ovice
CZ-15800 Praha 5

Caparol d.o.o.
HR-10431 Sv. Nedelja-
Zagreb

Caparol Bulgaria
Repräsentanz
BG-1784 Sofia

TINTAS CAPAROL LDA
P-8365 Armação de Pêra

LACUFA AG
Lacke und Farben
D-12439 Berlin

BETEK Boya ve Kimya
Sanayi A. ¸ S.
TR-81090 Bostancý-Istanbul

PermaRock Products Ltd.
GB-Leicestershire LE11 5TW
RIORDAN & CO (PTY) LTD.
Johannesburg /
Rep. of South Africa

OOO SP DISKOM
BY-224025 Brest

BEROLINA COLOR GmbH
GE-380019 Tbilisi

SEFRA Farben- und
Tapetenvertrieb
Gesellschaft m.b.H.
A-1050 Wien

Fachmaart
Robert Steinhäuser SARL
L-3364 Leudelange

Rockidan as
DK-6200 Aabenraa

Lizenznehmer

Vertriebspartner

LV-1067 Rîga, Melluþu 1
Tel.: (+371) 7500072 Fax: (+371) 7500080
e-mail:

SIA CAPAROL BALTICA

info@caparol.lv
www.caparol.lv

Eesti filiaal
EE-80023 Pärnu, Järva 5
Tel.: (+372) 4437309 Fax: (+372) 4437309
e-mail: caparol@uninet.ee
EE-13513 Tallinn
Tel.: (+372) 6259988 (+372) 6259989
e-mail:

Fax:
info@caparol.ee

www.caparol.ee

Caparol Baltica

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî â Ð.Áåëàðóñü
ÂÓ-220035, Ìèíñê, óë. Òèìèðÿçåâà, 65 À, îôèñ 446
òåë. (+375) 172058970 ôàêñ (+375) 172059438
e-mail: info@caparol.by
www.caparol.by

RAB "Caparol Baltica" filialas
LT-2028 Vilnius, Kirtimø g.41,
Tel. (+370) 5 2602014 Fax. (+370) 5 2639283
e-mail: info@caparol.lt
www.caparol.lt
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