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Utilizare 
- amorsă sub hidroizolaţii bituminoase (HYDROBIT 2K, 
HYDROBIT XPS); 
- amorsă sub adezivi pe bază de bitum (HYDROBIT XPS); 
- repararea acoperişurilor hidroizolate cu carton asfaltat; 
- hidroizolaţie bituminoasă uşoară. 
 
Proprietăţi 
- dispersie apoasă de bitum cauciucat; 
- fără solvenţi, gata de utilizare; 
- se poate aplica pe suprafeţe uscate sau umede; 
- aderă foarte bine la substraturi minerale; 
- se aplică uşor şi rapid, cu bidineaua, trafaletul sau gletiera; 
- este un produs tixotrop; 
- rezistă la apă şi intemperii. 
 
Caracteristici tehnice 

Compoziţie dispersie apoasă de bitum, cauciuc şi aditivi  

Densitate 1,1 kg/ litru 

Consum 
0,2 kg/m² - utilizat ca amorsă 

0,5 kg/m²/strat - utilizat ca hidroizolaţie 

Temperatură de lucru +5ºC până la +30ºC 

Timpul de uscare cca 5 ore 

Timpul de aplicare a stratului următor 5 ore 

Timpul de rezistenţă la ploaie cca 5 ore 

 
Instrucţiuni de folosire  
1.Pregătirea suprafeţei:  
Suprafaţa trebuie să fie netedă, curată, fără praf, nisip, lapte de ciment şi orice fel de substanţe care pot 
micşora aderenţa.  
Nu se aplică pe suprafeţe  ingheţate sau acoperite cu brumă!  
 
2.Amorsarea suprafeţelor absorbante 
Se diluează CESAL PREMIUM DYSPERBIT cu apă, 1 la 1 în volum. Se omogenizează energic.       Se aplică 
pe suport, cu bidineaua sau pensula.   
 
3.Repararea acoperişurilor hidroizolate cu carton asfaltat 
Se curăţă zona ce urmează a fi reparată. Se înlătură bulele de aer de sub carton. Se înlocuiesc porţiunile 
distruse de carton asfaltat cu material nou, care va fi lipit cu CESAL PREMIUM XPS sau alt adeziv 
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adecvat. 
După întărirea adezivului, aplicaţi 2 straturi de CESAL PREMIUM DYSPERBIT; stratul 2 după uscarea 
primului strat. În zonele de contact cu coşurile de fum, de ventilaţie, ţevile de scurgere etc, folosiţi plase 
de armare. Peste stratul al doilea, încă proaspat, neîntărit, presăraţi un material mineral (de exemplu 
nisip). 
 
4.Hidroizolarea suprafetelor absorbante: 
CESAL PREMIUM DYSPERBIT se poate folosi şi ca hidroizolaţie uşoară pe suporturi nesupuse presiunilor 
hidrostatice. Produsul se aplică cu gletiera sau bidineaua, peste amorsa  CESAL PREMIUM DYSPERBIT. Se 
aplică 2 straturi de cca 1 mm grosime fiecare. Stratul 2 se aplică dupa uscarea celui precedent.  
 
Recomandări 
Nu se recomandă realizarea lucrărilor pe ploaie sau când soarele străluceşte 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. 
  
Precauţiuni 
P-102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  
P-280 – A se folosi mânuşi de protecţie / îmbrăcăminte de protecţie / accesorii pentru protecţia 
ochilor/feţei. 
P403+P233 – Depozitaţi într-un loc care este foarte bine aerisit. Recipientul trebuie să fie închis 
ermetic.  
P501 – Conţinutul/recipientul trebuie predat ca deşeu firmelor care posedă autorizaţii 
corespunzătoare. 
 
TERMEN DE GARANŢIE: 12 luni de la data fabricaţiei, în ambalajul original, nedesfăcut. 
DATA FABRICAŢIEI: vezi pe ambalaj  
       
Conţine: e 10 kg 
 



 

Cesal Premium DYSPERBIT 

Amorsa bituminoasa pentru hidroizolatii  

SR EN ISO 

Fişa tehnică nr. ____ 

 

 

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 
 

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

