
 

 
 

 

 
 
 
Dyspersyjna masa bitumiczno-kauczukowa wodna DYSPERBIT Dn 

 
Dyspersja wodna asfaltów modyfikowanych kauczukiem syntetycznym do stosowania na suche i wilgotne podłoża. Dzięki własnościom tiksotropowym daje się 
nanosić na podłoża o dowolnych spadkach, powłoka nie spływa z pionowej powierzchni nawet przy wysokiej temperaturze, w temperaturze niskiej zachowuje 
swoją elastyczność. Jest odporna na działanie czynników atmosferycznych, wodę, słabe kwasy i zasady, na działanie substancji agresywnych, zawartych w ziemi. 
Masę można stosować w bezpośredniej styczności ze styropianem. Posiada atest do stosowania na zewnątrz budynków oraz pod piwnice, garaże balkony, tarasy 
itp. 
 
 
Właściwości 

 powłoka elastyczna 

 stosowany na zimno 

 bezwonny 

 wodorozcieńczalny 

 bezpieczny dla styropianu i jego odmian 

 tiksotropowy 
 
 
Zastosowanie 
Renowacja i konserwacja pokryć dachowych, wykonywanie bezspoinowych pokryć dachowych 
zbrojonych tkaninami technicznymi, wykonywanie podposadzkowych izolacji przeciwwilgociowych 
piwnic, garaży, tarasów, balkonów itp. oraz do zabezpieczania przed wilgocią podziemnych części 
budowli, tj. ław, fundamentów, itp. Gruntowanie stropów na gruncie w pomieszczeniach piwnicznych, 
garażach w rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1: 2. 
 

 hydroizolacja fundamentów 

 konserwacja pokryć dachowych 
 
 
Podłoże 
Produkt można nakładać na podłoża wysezonowane, suche, nośne, pozbawione zanieczyszczeń, rdzy, suche, odpylone i odtłuszczone, wolne od mleczka 
cementowego, od szronu i lodu. Ze starych pokryć papowych usunąć zanieczyszczenia, luźne części starej papy, bąble i pęcherze przeciąć na krzyż i podkleić 
klejem do papy. Wyrwy i ubytki w starym pokryciu w celu wyrównania powierzchni wypełnić szpachlą dekarską. Wszystkie kąty i naroża zaokrąglić i wyoblić 
wykonując fasety. Podłoża zagruntować odpowiednim gruntem bitumicznym np. rozcieńczoną w stosunku 1: 2 z wodą MASĄ BITUMICZNĄ HYDROIZOLACYJNĄ 
PREFIX. Typowe podłoża to, papy, bitumy, betony i tynki, ceramika, blacha. 
 

Dane Techniczne 

 Narzędzia: Pędzel smołowiec, szczotka dekarska 

 Opakowanie: 10 kg, 20 kg 

 Skład: kauczuk, żywica, asfalt, rozpuszczalnik organiczny 

 Grubość pojedynczej warstwy: do 1 mm przy jednokrotnym nakładaniu 

 Czas schnięcia warstwy: 24 godziny 

 Ilość warstw: od 2 do 4 

 Zużycie: 0,8 – 1,2k g/m2/warstwę 
 
 

 

 

MASA 
HYDROIZOLACYJNA 
 


