
 

CESAL PREMIUM DYSPERBIT 
Alapozó bitumenes vízszigeteléshez 

Műszaki adatlap CP 019 

 

 

 
Felhasználás 

 

 

• HYDROBIT 2K, HYDROBIT XPS bitumenes vízszigetelés alá alapozóként 

• HYDROBIT XPS bitumenes ragasztó alá alapozóként  

• kátránypapírral borított tetők javítására 

• könnyű vízszigetelésként 

 

 

Tulajdonságok 

 víz bázisú bitumenes emulzió, szintetikus gumival enyhén módosítva 

 oldószermentes, felhasználásra kész 

 száraz és nedves felületekre egyaránt használható 

 kiválóan tapad ásványi felületekre 

 gyorsan és könnyen felvihető ecsettel, hengerrel vagy vakoló kanállal 

 tixotrópikus összetevőket tartalmazó termék 

 

Műszaki jellemzők 

 

 

Összetétel Vizes bázisú bitumen, szintetikus gumi és 

adalékok 

Sűrűség 1,12 kg/liter 

Anyagszükséglet 0,2 kg/m
2 

– alapozáshoz 

0,5 kg/m
2
/réteg - szigetelésként 

Bedolgozási hőmérséklet +5
0
C-tól +30

0
C-ig 

Száradási idő kb. 5 óra 

További réteg felvitelének ideje 5 óra 

Esővel szembeni ellenállás kb. 5 óra 

 
Teljesítménynyilatkozat száma 019/CPR/2013, az SR EN 1504-2:2005 szabvány szerint, ZA 

Melléklet 

 

Használati utasítás 

1. Az alapfelület előkészítése  
A felület legyen sima, tiszta, por-, homok-, cement habarcs-, és minden olyan anyag mentes, 

amely csökkenti tapadást.  

Nem alkalmazható fagyott, dérrel borított felületeken! 

 

2. Nedvszívó felületek alapozása 

A CESAL PREMIUM DYSPERBIT vízzel, egy az egyhez arányban hígítandó. Energikusan 

elkeverjük. A felületre ecsettel vagy vakolókanállal visszük fel. 

 

3. Kátránypapírral borított tetők javítása 

A javítandó felületet először megtisztítjuk. A kátránypapír alól el kell távolítani a 

légbuborékokat. A sérült részeket új anyaggal helyettesítjük, melyet CESAL PREMIUM 

XPS vagy más ragasztó segítségével rögzítünk.  
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A ragasztó száradása után kenjünk fel 2 réteg CESAL PRÉMIUM DYSPERBIT-et, a 

második réteget az első réteg száradása után. Kémény-, padlásfeljáró, illetve egyéb hasonló 

csatlakozásoknál erősítse meg a bevonatot üvegszövettel, a két réteg közé ágyazva. Az 

utolsó rétegbe még száradás előtt szórjon apró kavicsot, így jelentősen meghosszabbítja a 

bevonat élettartamát. 

 

4. Nedvszívó felületek szigetelése 

A CESAL PREMIUM DYSPERBIT könnyű alapozóként is használható. Az anyagot 

vakolókanállal vagy hengerrel vigyük fel az előzőleg CESAL PREMIUM DYSPERBIT 

alapozóval lealapozott felületre. Két réteget vigyünk fel, mindegyik réteg körülbelül 1 mm 

vastagságú legyen. A második réteget az első réteg száradása után vigyük fel. 

 

Ajánlások 

Esőben, extrém napsugárzáskor kerülje a munkálatok elvégzését. A száradási idő függ az 

időjárási viszonyoktól. 

A bemutatott adatok 23
0
C hőmérsékletnél és 55%-os relatív páratartalom mellett 

érvényesek. 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. 

 

Szerszámok tisztítása 

A termék száradása előtt vízzel 

Annak száradása után lakkbenzinnel (CESAL Általános Oldószer). 

 

Tárolás és szállítás 

A termék +5
0
C feletti hőmérsékleten tárolható és szállítható. 

Vödrök szállítása és tárolása: maximum négy sorban. 

 

Biztonsági előírások 

P-102 Gyermekektől elzárva tartandó. 

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

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

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

hulladékártalmatlanítási vállalkozónak. 

 

 

SZAVATOSSÁGI IDŐ: eredeti, felbontatlan csomagolásban a gyártástól számított 12 hónap 

GYÁRTÁS IDŐPONTJA: lásd a csomagolást 

 
Tartalom: e 10 kg 

 

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

www. izohan.pl, info@izohan.pl 

Fabrica: 83-305 Pomieczyno, str. Spacerowa 26 

 

Gyártva a: SC CESAL SA, 410605 – ORADEA, Calea Borsului nr. 31C, tel/fax: 0259-425-845 

számára 

 


