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Cesal Premium HYDROBIT XPS 
                           Bitumenes diszperzió, ragasztáshoz 

 

- kötés létesítésére: expandált polisztirol/kátrány, expandált polisztirol/beton, 

expandált polisztirol / expandált polisztirol, kátrány/kátrány 

- EPS / XPS lapok között, valamint táblás üveggyapot ragasztására 

             

 

Felhasználási terület: 

- EPS és XPS lapok nem nedvszívó (bádoglemez), nedvszívó (beton) 

felületekre, valamint expandált polisztirol lapok egymás közti ragasztására  

- expandált polisztirol lapok egyik oldalának, vagy szendvics-panelek 

(kátránylemezzel laminált lapok) mindkét oldalának ragasztásához  

- kátránylemez beton felületekre történő ragasztásához, valamint ezek 

egymás közti ragasztásához, víz elleni, többrétegű vízszigetelés 

kialakításakor  

- kátránylemez ragasztása expandált polisztirolhoz 

- ásványgyapot táblák ragasztásához 

- vízszigetelő jellegű tetők megvalósítására 

 

 

Tulajdonságok: 

- kiváló tapadási tulajdonságokkal rendelkezik 

- kiváló kötést biztosít beton-, lemez-, kátrány- stb. alapokkal  

- véd a víz áthaladása ellen 

- nagyon egyszerű és gyors használat (felhasználásra kész, a csomagolásban) 

- felhordható ecsettel, vakoló kanállal vagy kefével  

 

TÁROLÁS: A gyártó eredeti, zárt csomagolásában a gyártástól számított 360 napig 

tárolható. Tárolás és szállítás +5ºC feletti hőmérsékleten. 

P403+P233 – Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. 

P501 – A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: megfelelő engedéllyel rendelkező 

cégeknek. Tárolási és szállítási rétegek: 4.  

P-102 – Gyermekektől elzárva tartandó. 

P-280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 

 

MEGJEGYZÉSEK: Ne használjon kátrány bázisú anyagokat. Gyermekektől elzárva 

kell tartani. Tartsa be a munka higiénés és munkavédelmi szabályokat. A munka 

során beszennyeződött szerszámok az anyag száradása előtt tisztíthatók – vízzel, 

száradás után – benzin alapú oldószerekkel. Valamennyi megemlített paraméter +23 

ºC-ig terjedő hőmérsékletre, és 55%-os relatív páratartalomra vonatkozik. A magas 

hőmérséklet és alacsony páratartalom lerövidíti a feldolgozási időt és a kötési 

folyamatot, az alacsony hőmérséklet és magas páratartalom mellett ezek a 

folyamatok lelassulnak. 

 

KÁTRÁNY ÉS GUMI TÖMEGE PN-B-24000 Dn 

ME OO2-03/455-2013 
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Összetétel Aszfalt, gumi és tömítő adalékok vizes 

diszperziója  

Fogyasztás 0,8 – 1,5 kg/m² 

Bedolgozási hőmérséklet +5ºC –tól +25ºC-ig 

Bevonat elkészülésének ideje ≤ 6 óra 

 

Megfelelés a lengyel szabvánnyal PN-B24000:1997 tip D , n 

Üzemi gyártásellenőrzési igazolás 

 ZKP PCBC 

FD/13/BG/31/2010 

Megfelelőségi nyilatkozat 02/026/IZ-WK/11 din 03.01.2011 

Rendelkezik PZH Egészségügyi engedéllyel 
 

Felhasználás módja:  

Alapfelület előkészítése:  

A felület legyen sima, tiszta, por-, homok- és minden olyan anyag mentes, amely 

csökkenti tapadást. Nem alkalmazható fagyott, dérrel borított felületeken. A beton, gipsz, 

kerámia felületeket előzőleg kellősítő szerrel kezeljük (Cesal Premium DYSPERBIT, 1:1 

arányban vízzel hígítva). A hígított oldatot ne tárolja. Acél felületeket előzetesen meg kell 

tisztítani a rozsdától, és a régi, hámló festék rétegektől. 

 

Szigetelő és hőszigetelő anyagok ragasztása bádoglemez, beton, kátránylemez, és 

bitumenemulziós szigetelésre: 

A hőszigetelő lapok csatlakozási felületére 6-8 helyen Cesal Premium HYDROBIT XPS 

ragasztó anyagot viszünk fel. Az anyag mennyiségének egy ragasztáshoz egy helyen 

tenyérnyi nagyságúnak kell lennie. Az anyag hőszigetelő lapokra történő felhordása, és a 

szigetelendő felületre történő ragasztása között hozzávetőlegesen 20 percnek kell 

eltelnie.* Tetőszigetelések esetében a felület és az anyagfogyasztás is függ a tetőrésztől: 

a tető középső részén a ragasztó a lap 25%-ra kerül felhordásra, a tető szélein 35%-nyi 

területére, míg a tető sarkaiban 50 százaléknyi felületen. Amennyiben a ragasztó 

trapézlemezekhez kerül felhasználásra, a ragasztót a lap felső részére kell felvinni. A 

kötési idő függ az időjárási viszonyoktól. Lábazati hőszigetelés során, az alap 

szigetelésekor plusz mechanikai rögzítésre is szükség van. Az árok visszatöltése 3-7 nap 

után lehetséges. A fekete védőfólia kasírozással ellátott üveggyapot szigetelő táblákat 

ragasztás előtt le kell csiszolni. A hőszigetelő lapokat az alaphoz kell támasztani, 

amennyiben ez nem lehetséges, a lapokat a kötés ideje alatt támasztani kell.  

 

Expandált polisztirol expandált polisztirolhoz ragasztása: 

A ragasztás Cesal Premium HYDROBIT XPS vékony, kb. 2 mm vastag rétegének 

mindkét lapra történő felhordásával történik, simító kanál vagy spakli segítségével. 

Amikor a felhordott réteg kezdi megváltoztatni a színét, a ragasztott felületeket nagy 

erővel meg kell nyomni. 

  

Kátrány ragasztása expandált polisztirolhoz: 

Használhatunk csíkokat (4 cm széles és hosszú egy laphoz) vagy az anyagot 

felhordhatjuk 6-8 helyen, valamennyi felhordott anyagnak kb. 2 mm vastagnak kell 

lennie, majd várni kell hozzávetőlegesen 15-20 percet, majd erővel meg kell nyomni. 

Tilos a kátránylemez tekercsről történő ragasztása.  A kátránylemezt csíkokra kell vágni, 

a csíkoknak 10 cm-rel szélesebbeknek kell lenniük, mint a hőszigeteléshez használt 

lapoknak. Az anyag ellenálló tulajdonságai 10 nap után érvényesülnek teljesen.  

 

A vízszigetelési munkálatokat nem ajánlott esőben, vagy túl sok napsütésben végezni. 
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A GYÁRTÁS IDŐPONTJA A CSOMAGOLÁSON TALÁLHATÓ    

   

 

Gyártó:  IZOHAN Sp. Z o.o., 81-963 Gdynia, Str. Łuzycka 2, tel/fax: (58) 781 45 85 

www.izohan.pl, info@izohan.pl 

Termelőegység: 83-305 Pomieczyno, str. Spacerowa 26 

 
     Gyártva a: SC CESAL SA,  

                        410605 - ORADEA, Calea Borşului Nr. 31C 

                         Tel/fax. 0259-425845 

 

                         www.cesal.ro számára. 

 

 

Csomagolt mennyiség: 20 kg 

 

http://www.izohan.pl/
http://www.cesal.ro/

