
 

 

CESAL PREMIUM 

HYDROBIT 2K 
Hidroizolaţie bituminoasă bicomponentă 

SR EN ISO 

          

Utilizare 
-hidroizolarea subsolului clădirilor (pereţi de fundaţie, plăci de fundaţie, pereţi de pivniţă) 

împotriva umezelii din sol şi a apei; 
-realizarea barierei de vapori la terase şi acoperişuri plate; 

-hidroizolarea pardoselilor realizate pe sol. 

 
Proprietăţi 

-nu necesită elemente de armare şi nici tencuială de nivelare; 
-rezistă la presiuni mari ale apei (până la 0,8 Mpa); 

-rezistă la substanţele agresive din sol; 
-formează o peliculă dură şi cu flexibilitate mare; 

-acoperă fisurile şi zgârieturile; 
-fără solvenţi; 

-se poate aplica pe suprafeţe uscate sau uşor umede; 

-aderă foarte bine la toate substraturile minerale; 
-se aplică uşor şi rapid. 

 
Caracteristici tehnice 

Compoziţie componentul A: dispersie apoasă de bitum, 

cauciuc şi aditivi 
componentul B: umplutură minerală 

Proporţii de amestecare 100:38 (comp. lichid A: comp. pulbere B) 

Timpul de uscare cca 4 ore 

 

Timpul de rezistenţă la ploaie cca  2 ore 

Temperatura de lucru +5ºC / +25ºC 

CONSUM 
apă care nu exercită presiune 

 
apă care exercită presiune 

1,3 kg/m²/mm 
aprox. 4,00 kg/ m² (grosimea recomandată 

a stratului 3 mm) 
aprox. 6,00 kg/ m² (grosimea recomandată 

a stratului 3 mm) 

 
Instrucţiuni de folosire  

1.Pregătirea suprafeţei:  
Suprafaţa trebuie să fie degresată, netedă, curată, fără praf, nisip, lapte de ciment, straturi de 

vopsea  şi orice fel de substanţe care pot micşora aderenţa.  
Nu se aplică pe suprafeţe  îngheţate sau acoperite cu brumă!  

Se amorsează suportul cu CESAL PREMIUM DYSPERBIT, diluat 1:1 cu apă.  

 
2.Aplicarea hidroizolaţiei: 

Cei 2 componenţi, A şi B, se găsesc împreună, în proporţia cerută, în găleată. 
Se amestecă energic, cca 1 minut, până ce obţinem o pastă compactă, fără aglomerări. 

Pe suprafaţa amorsată, se aplică hidroizolaţia până la grosimea recomandata, cu gletiera. 
Timpul de galeată pentru hidroizolaţia amestecată este de cca 90 minute. 



 

 

 
Recomandări 

Nu se recomandă realizarea lucrărilor pe ploaie sau cand soarele straluceşte puternic. 
Timpul de întărire depinde de condiţiile atmosferice.  

Datele prezentate sunt valabile pentru temperatura standard de 23 ºC şi o umiditate relativă a 
aerului de 55%. Temperaturile ridicate şi umiditatea scăzută scurtează timpul de punere în operă 

şi procesul de întărire, iar la temperaturi scăzute şi umiditate ridicată aceste procese sunt 
încetinite. 

 
Curăţarea ustensilelor 

Ustensilele folosite la lucrări se vor curăţa astfel: înainte de uscarea produsului – cu apă, după 

uscarea acestuia – cu solvenţi pe bază whitespirit (CESAL Diluant universal).  
 

Depozitare şi transport 
Produsul trebuie depozitat şi transportat la o temperatură de peste +5ºC.  

Numărul maxim de rânduri de găleţi la depozitare şi transport: 4. 
  

Precautiuni  
H315 – Acţionează iritant asupra pielii. 

H317 – Poate cauza reacţii alergice ale pielii.  

H318 – Poate conduce la lezarea gravă a ochilor.  
H335 – Poate conduce la iritarea căilor respiratorii.  

P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
P261 – Evitaţi inhalarea pulbere/fum/gaz/aburi ale lichidului dispersat.  

P264 – Spălaţi foarte bine mâinile după ce aţi folosit produsul.  
P272 – Îmbrăcămintea de protecţie care a intrat în contact cu produsul nu trebuie scoasă din 

incinta locului de muncă.  
P280 – Folosiţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/protecţia ochilor/protecţia feţei. 

P362 – Îmbrăcămintea care a intrat în contact cu produsul trebuie spălată înainte de a fi folosită 

din nou.  
P302+352 – În cazul în care produsul a intrat în contact cu pielea: spălaţi pielea cu săpun şi o 

cantitate mare de apă.  
P305 + P351 + P338 – În cazul În care produsul a intrat în contact cu pielea: clătiţi ochii cu apă 

timp de câteva minute. Daţi la o parte lentilele de contact în cazul în care purtaţi aceste lentile şi 
dacă acestea pot fi date jos fără probleme.  

P333 + P313 – În cazul iritării pielii sau apariţiei erupţiei: sfătuiţi-vă/luaţi legătura cu medicul.  
P501 – Conţinutul/recipientul trebuie predat ca deşeu firmelor care posedă autorizaţii 

corespunzătoare. 

 
Componentul B 

Conţinut substanta periculoasa: 
Clincher ciment Portland NR CAS 65997-15-1 NR WE 266-043-4                                                                                                                                                                                                                                

Produsul conţine mai puţin de 2 ppm crom IV                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 



 

 

TERMEN DE GARANŢIE: 12 luni de la data fabricatiei, în ambalajul original, nedesfăcut. 
DATA FABRICAŢIEI: vezi pe ambalaj  

       
Conţine: 20 kg 

Componentul A: 14,5 kg 
Componentul B:   5,5 kg 

Producător:  IZOHAN Sp. Z o.o., 81-963 Gdynia, Str. Łuzycka 2, tel/fax: (58) 781 45 85 
www.izohan.pl, info@izohan.pl 

Fabrica: 83-305 Pomieczyno, str. Spacerowa 26 
 

 Produs pentru: S.C. CESAL S.A.,  

                       410605 - ORADEA, Calea Borşului, nr. 31C 
                       Tel/fax. 0259-425845 

                        www.cesal.ro 
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