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Technický list

TL 81.04 Gumoasfaltová hydroizolácia

DenBit DISPER DN

Výrobok

Je disperzia asfaltov modifikovaných syntetickým kaučukom k
použitiu nasuché a mierne vlhké podklady. Vďaka tixotropným vlastnostiam je
možnénanášať DenBit DISPER DN na podklad s ľubovoľným sklonom (v
závislostiod hrúbky nanášanej vrstvy). Náter po vyzretí zo zvislého povrchu
nestekáani pri vysokej teplote + 100 0C a naopak pri nízkych teplotách si
zachovávaelasticitu. Po zaschnutí poslednej vrstvy a jej povrchovej úprave je
odolnýproti pôsobeniu atmosférických vplyvov, slabým kyselinám a
zásadám apôsobeniu agresívnych látok nachádzajúcich sa v zemi. DenBit
DISPER DNmožno použiť i v bezprostrednom kontakte s polystyrénom,
nenarušuje jehoštruktúru.

Vlastnosti

• Bezpečná v kontakte s
polystyrénom• Aj na zvislé steny, nesteká pri teplote +100
°C• Na suchý aj zvislý
podklad

• Bez obsahu
rozpúšťadiel• Vysoký obsah
kaučuku• Strojná alebo ručná
aplikácia

Použitie
- Renovovanie a ošetrenie strešných
krytín- Zhotovenie bezškárových strešných krytín vystužených technickými
tkaninami- Zhotovenie protivlhkostných izolácií hrubých podláh pivníc, garáží, terás, balkónov a k ochrane podzemných 
pred vlhkosťou

Technické vlastnosti

Základ bitúmenová pasta modifikovaná syntetickým kaučukom

Konzistencia tixotropná pasta

Sušina % 40

Tepelná odolnosť °C -30 / +100 po vytvrdnutí

Aplikačná teplota °C +5 / +30

Plošná hmotnosť kg/m2 1,1 – 1,4

Prachosuchosť hod 6 - 12 pri 23°C / 55% rel. vlhk.
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