
 
 

 

          
 

     

CARACTERISTICI 

 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 

 
GALEATA DE 10 KG 

 

CONSUM 

0,2 kg/m² - utilizat ca amorsă 
0,5 kg/m²/strat - utilizat ca 
hidroizolaţie 
 

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.  

PREGĂTIREA SUPORTULUI 

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!   
  
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.    

APLICARE  
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 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).  
  
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.  

CESAL PREMIUM DYSPERBIT 
AMORSA BITUMINOASA PENTRU HIDROIZOLATII   
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AMBALARE SI 
DEPOZITARE 

AMBALARE: Galeata de 10 kg  
 
DEPOZITARE SI TRANSPORT: 
Produsul trebuie depozitat şi 
transportat la o temperatură de 
peste +5ºC.  Numărul maxim de 
rânduri de găleţi la depozitare şi 
transport: 4. 

VALABILITATE 

12 luni de la data de producţie 
marcată pe ambalaj, în ambalajul 
original, nedesfăcut 

DECLARAȚIA DE 

PERFORMANȚĂ 

NR. 019 /2020 
conform EN 1504-2:2004 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
SC Cesal SA Oradea 
 
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 
 

 
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 ( Diluant universal).   

PRECAUŢII  

Protectia mediului: Resturile de material și ambalajele goale se vor recicla în 
conformitate cu normele locale în vigoare. Pentru mai multe informații consultați 
ultima versiune a Fișei cu Date de Securitate. 
Securitatea muncii : Informații detaliate referitoare la siguranța utilizării, depozitarea și 
neutralizarea substanțelor chimice, precum și măsuri de precauție: informații în ceea 
ce privește datele fizice, toxicologice și ecologice, pot fi obținute din Fișa cu Date de 
Securitate a produsului. 
Pentru informații complete va rugăm să consultați fișa cu date de Securitate. 

ASPECTE IMPORTANTE  

 
Informațiile cuprinse în Fișele Tehnice constituie ghidul de bază pentru utilizarea produsului și nu eliberează de la obligația de 
a efectua lucrările în conformitate cu principiile artei construcțiilor și cu reglementările SSM. În momentul ediției prezentei fișe 
tehnice, toate cele anterioare își pierd valabilitatea. Actuala documentație tehnică a produsului este accesibilă pe 
www.cesal.ro 
 

DATE 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  
 

 


