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DISPROBIT   
Compus hidroizolator în dispersie apoasă bitum-cauciuc  

 
 
Amorsă și etanșant pentru suprafețele poroase înaintea aplicării materialelor bituminoase. Poate fi utilizat și 
ca barieră împotriva umidității solului. 
DISPROBIT este o dispersie asfaltică modificată cu cauciuc sintetic. Este destinată pentru hidroizolări ușoare, 
pentru întreținerea și repararea învelitorilor de acoperiș. Datorită calităților tixotropice, nu curge de pe 
suprafețe verticale, chiar la temperaturi ridicate. Poate fi aplicat atât pe suprafețe uscate cât și pe cele umede. 
Nu atacă polistirenul.  
 

BENEFICII 
 se poate folosi pe suprafețe uscate și  umede. 
 nu curge de pe suprafețe verticale  
 nu conține solvenți 
 

APLICAȚII  
 amorsarea înaintea aplicării materialelor bituminoase (pe bază de apă) 
 protecția împotriva umezelii sub cota ±0.00 a clădirilor, fundații, cuzineți, subsoluri 
 renovarea sau întreținerea învelitorilor de acoperiș din carton bituminat. 

 

DATE TEHNICE 
Consistența   substanță tixotropică 
Culoare    brun închis/negru 
Densitate [g/ml]                         0,98 - 1,20  
Temperatura de aplicare +5°C la +30ºC 
Amorsare  

Diluare cu apă  1:1 - 1:2 

Consum: 0.2-0.3 kg / m2 

Hidroizolare ușoară  

Timp de întărire pe strat  6 ore 

Consum: 0.8 – 1.2 kg/m² pe strat 

Număr de straturi: 2 depinde de aplicație 
Nr. de straturi pentru amorsare  1 strat 

Curățarea uneltelor:  
 

apă, după uscare cu solvenți organici 

 
Datele tehnice și instrucțiunile de aplicare sunt date la temperatura de +23ºC ± 2ºC și umiditatea de  60%. 

Temperaturile joase și umiditatea ridicată pot face timpul de uscare mai lung. 
Ambalat la recipienți de plastic de 5kg si 10kg 
 
 

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE: 
Pregătirea suprafeței:  
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Suprafața nu trebuie să fie înghețată, acoperită de brumă sau de strat de apă. Îndepărtați straturile vechi, 
praful, corpurile străine (îndepărtați resturile rămase de la agenții de decofrare). Îndepărtați rugina de pe 
suprafețele din metal și grunduiți anti-coroziune. Aplicați un mortar de ciment pe suprafețele rugoase și în 
goluri, lufturi mai mari de 2mm. Tencuielile noi și betoanele trebuie să fie uscate și întărite.  
Înainte de orice aplicație amorsați substratul. Pentru amorsare utilizați diluarea 1:2 cu apă. Așteptați până se 
usucă  
Aplicarea:  
se aplică la rece. Înainte de aplicare mixați bine la turație joasă. Aplicați materialul cu o perie sau bidinea. 
Înainte de aplicarea stratului următor, stratul anterior trebuie să fie total uscat. Straturile să fie perpendiculare 
unul pe celălalt, în cruce.  
La renovarea sau întreținerea învelitorilor de acoperiș  - Îndepărtați bucățile rupte sau îndoite de carton 
bituminat, corpurile străine, umflăturile se vor tăia în cruce și se vor lipi cu chit bituminos de umplere.  Aplicați 
materialul în cel puțin 2 straturi, unul perpendicular pe celălalt, în cruce. Pentru a crește durabilitatea în timp 
a învelitorii, este recomandat să se împrăștie nisip cuarțos pe ultimul strat proaspăt aplicat. 
Hidroizolarea – Aplicați materialul în cel puțin 2 straturi. Toate muchiile și rosturile trebuie să fie întărite cu 
benzi textile imersate în primul strat. 
 
 

 INFORMAȚII LOGISTICE ȘI DE TRANSPORT 
Garanția la raft este de 12 luni din data fabricării dacă este depozitat la temperaturi între +5°C și +35ºC. 
Protejați la îngheț!   

 
 

 

 

 

 

 

  

MĂSURI DE PRECAUȚIE  
Luați măsurile de precauție obişnuite. Păstrați produsul departe de orice sură de foc sau scântei. 

Pentru informații detaliate consultați Fişa de Securitate şi Siguranță disponibilă la cerere la Selena 

Romania.   

S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor, S37 Purtați mănuşi de protecție potrivite S46 Dacă este 

înghițit consultați un medic imediat şi prezentați-i eticheta ambalajului.   

Instrucțiuni depozitare deşeuri: Resturile de produs, precum si ambalajele golite trebuie aruncate 

în locuri stabilite prin reglementările legale.  

 
 

Odata cu publicarea acestei Specificatii Tehnice, editiile anterioare nu mai sunt valabile. 

Conținut  Ambalaj  Bucăți/EURO 

palet  

10 kg  Găleată  44  

20 kg  Găleată  33  
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Informaţiile din această fişă sunt furnizate pe baza cercetărilor SELENA şi sunt considerate corecte. Totuşi datorită faptului că metodele şi condiţiile 
de utilizare ale produselor nu se află sub controlul nostru, aceste informaţii nu vor fi utilizate ca substitute pentru probele efectuate de clienţi pentru 
a se asigura că produsele SELENA sunt adecvate pentru aplicaţii specifice. Singura garanţie oferită de SELENA este aceea că produsele 
îndeplinesc specificaţiile curente de vânzare. Modalităţile exclusive de despăgubire pentru încălcarea acestei garanţii sunt: rambursarea 
contravalorii preţului de vânzare sau înlocuirea produsului care nu întruneşte aceste garanţii. SELENA îşi declină orice răspundere pentru daunele 

accidentale. Sugestiile de utilizare a produselor nu vor putea fi considerate motive de încălcare a drepturilor conferite de un anume brevet 


