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bitumenes vízszigetelések

81.12

81.13

DenBit BR-ALP  
Bitumenes ALAPozó (oLDószeRes)

Szintetikus gumival módosított elasztikus bitumenes alapozóanyag. Kémiai 
adalékainak köszönhetően mélyebben beszívódik, és enyhén nedves felületen 
is alkalmazható. Az aljzat mikrorepedéseit kiegyenlítő alapozó lakk. Aljzat 
típusa: Beton, vakolat, falazat, acél- és bádogelemek (fémlemezek, védőelemek, 
áttörések), bitumenes lemezek és hasonló anyagok, fa- és faalapú aljzatok 
(cement- és gipszszálas lemezek, OSB-lemezek, stb.). Alkalmazás: Fal- és 
épületalapok, föld alatti épületrészek, stb. felületének alapozására szolgáló oldat. 
Különösen alkalmas alapozóként mindenfajta hegeszthető lemez alá, valamint 
vízszigetelő bevonatok, például DenBit DK-ATN, illetve DenBit STYRO LT és egyéb 
bevonatok alá. Anyagszükséglet: 0,1–0,2 kg/m2 egy rétegben.

tuLAJDonsÁGoK

•	Kiváló	mélyalapozó	
képesség

•	Kültéri	használatra
•	Ellenáll	a	gyenge	savaknak

és lúgoknak
•	Száraz	és	nedves	felületen	

egyaránt használható 
•	Oldószeres

81.14

DenBit DK-Atn  
Bitumenes vízsziGeteLés (oLDószeRes)

Szintetikus gumival módosított bitumenes vízszigetelő anyag. A hozzáadott 
gyanták és kémiai anyagok javítják tapadóképésségét a különféle aljzatokhoz. 
Rendkívül elasztikus védőbevonatot képez. Aljzat típusa: Bitumenes lemez, 
horganyzott lemez, régi bitumenes bevonat, beton és egyéb ásványi felület, 
cement- vagy cement-mész vakolat, valamint DenBit BR-ALP vagy DenBit ALP 
300 alapozóval kezelt felületek. Alkalmazás: Alépítmények vízszigetelésére, föld 
alatti épületrészek és iparivíz-medencék nedvesség és víz elleni védelmére. 
Anyagszükséglet: 0,5–0,8 kg/m2 egy rétegben.

tuLAJDonsÁGoK

•	Egyszerű,	gyors	felhordás
•	Ellenáll	a	gyenge	savaknak

és lúgoknak
•	Száraz	felületen	használandó
•	Oldószeres
•	Kültéri	használatra

DenBit ALP 300  
Bitumenes ALAPozó (oLDószeRes)

Szintetikus gumival módosított elasztikus bitumenes alapozóanyag. Kémiai 
adalékainak köszönhetően mélyebben beszívódik, és enyhén nedves felületen 
is alkalmazható. Vízálló, ellenáll a gyenge savaknak és lúgoknak. Aljzat típusa: 
beton, vakolat, falazat, acél- és bádogelemek (tetőburkolat, fémlemezek, 
védőelemek, áttörések), bitumenes lemezek és hasonló anyagok, fa és faalapú 
aljzatok (cement- és gipszszálas lemezek, OSB-lemezek, stb.). Alkalmazás: fal- és 
épületalapok, föld alatti épületrészek, stb. felületének alapozására szolgáló oldat. 
Különösen alkalmas alapozóként mindenfajta hegeszthető lemez alá, valamint 
vízszigetelő bevonatok, például DenBit DK-ATN, illetve DenBit Styro LT és egyéb 
bevonatok alá. Anyagszükséglet: 0,1 – 0,25 kg/m2.

tuLAJDonsÁGoK

• Rendkívül	könnyen	kenhető
•	Azonnal	felhasználható
• Ellenáll	a	gyenge	savaknak

és lúgoknak
• Száraz	és	nedves	felületen	

egyaránt használható
• Oldószeres
• Kültéri	használatra
• Gyorsan	szárad

CiKKszÁm CsomAGoLÁs KiszeReLés DB / RAKLAP szín

11000HU fém doboz 4,5 kg 120 db fekete

11001HU fém doboz 9 kg 55 db fekete

11002HU fém doboz 19 kg 33 db fekete

CiKKszÁm CsomAGoLÁs KiszeReLés DB / RAKLAP szín

10990BIHU fém doboz 9 kg 75 db fekete

CiKKszÁm CsomAGoLÁs KiszeReLés DB / RAKLAP szín

11003HU vödör 4,5 kg 80 db fekete

11004HU vödör 9 kg 44 db fekete
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bitumenes vízszigetelések

81.23

DenBit u 
Bitumenes JAvítóhABARCs

Szintetikus	gumival	módosított	plasztikus	bitumenes	készpaszta.	Erősítő	szálainak	
és kémiai adalékanyagainak köszönhetően mélyebben beszívódik, és enyhén 
nedves felületen is alkalmazható. Aljzat típusa: beton, falazat, vakolat, tetőburkolat 
és fémlemezek, gipszfelületek, bitumenes lemezek és hasonló bitumenalapú 
anyagok, pl. zsindely. Alkalmazás: tetőburkolatok sérüléseinek javítására és 
hézagok (törések, repedések, lyukak, szivárgó rések) kitöltésére, vízszigetelő 
tömítésként. Összefüggő elasztoplasztikus bevonat létrehozására épületek föld 
alatti	részeinek	szigeteléséhez.	Bádogos	elemek	tömítésére	és	javítására.	Ellenáll	
az időjárás hatásainak, a gyenge savaknak és lúgoknak, valamint a talajban 
található agresszív anyagoknak.

tuLAJDonsÁGoK

•	Szálakkal	erősített	
bitumenes anyag

•	Ellenáll	a	gyenge
savaknak és lúgoknak

•	Száraz	és	nedves	felületen
egyaránt használható

•	Egyszerű,	gyors	felhordás

CiKKszÁm CsomAGoLÁs KiszeReLés DB / RAKLAP szín

11010HU vödör 5 kg 80 db fekete

11011HU vödör 10 kg 44 db fekete

81.22

DenBit ReFLeX ALu 
fényvisszaverő védőlakk

Szintetikus gumival módosított bitumenes vízszigetelő anyag. A hozzáadott 
gyanták és kémiai anyagok javítják tapadóképésségét a különféle aljzatokhoz. 
Dekorációs és fényvisszaverő hatású ezüstfestéket tartalmaz. Teljes mérték-
ben ellenáll a víznek, valamint a gyenge savaknak és lúgoknak. Aljzat típusa: 
bitumenes lemezzel, bitumenes zsindellyel, eternittel, horganyzott lemezzel fedett 
tető, betonfal és hasonló ásványi felületek, cement - vagy cement - mész vakolat. 
Alkalmazás: tetőburkolatok védelmére szolgáló oldat. Az épületek külső tereiben 
használható. Anyagszükséglet: 0,15 – 0,25 kg/m2 egy rétegben.

tuLAJDonsÁGoK

•	Fényvisszaverő	hatású	
ezüstfestéket tartalmaz

•	Csökkenti	a	tetőhéjazat	
felmelegedését

•	Ellenáll	az	UV-
sugárzásnak, valamint 
a gyenge savaknak és 
lúgoknak

•	Száraz	felületen	
használandó

CiKKszÁm CsomAGoLÁs KiszeReLés DB / RAKLAP szín

11005HU fém doboz 4,5 kg 120 db ezüst

11006HU fém doboz 9 kg 55 db ezüst

81.24

DenBit AQuA stoP 
tetőszigetelő bitumenkitt

Szintetikus	gumival	módosított	plasztikus	bitumenes	készpaszta.	Erősítő	szálainak	
és kémiai adalékanyagainak köszönhetően mélyebben beszívódik, és vizes 
felületen is alkalmazható. Aljzat típusa: beton, falazat, vakolat, bitumenes lemezek 
és bitumenalapú anyagok, pl. zsindely. Alkalmazás: tetőburkolatok sérüléseinek 
javítására és hézagok (törések, repedések, lyukak, szivárgó rések) kitöltésére, 
vízszigetelő tömítés megvalósítására. Összefüggő elasztoplasztikus bevonat 
létrehozására	 épületek	 föld	 alatti	 részeinek	 szigeteléséhez.	 Ellenáll	 az	 időjárás	
hatásainak és a talajban található agresszív anyagoknak. Anyagszükséglet:  
1,1 kg/m2 egy 1,0 mm vastag rétegben.

tuLAJDonsÁGoK

•	Szálakkal	erősített	
bitumenes anyag

•	Ellenáll	a	gyenge	savaknak
és lúgoknak

•	Nedves,	vizes	felületen	is	
használható

•	Víz	alatt	is	kiszorítja	a	vizet,	
és az aljzathoz tapad

CiKKszÁm CsomAGoLÁs KiszeReLés DB / RAKLAP szín

11019BIHU fém doboz 1 kg 100 db fekete

11020BIHU fém doboz 3 kg 144 db fekete
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bitumenes vízszigetelések

DenBit RB 
hiDeG BuRKoLóAszFALt

A nem professzionális vásárlók számára is könnyen beszerezhető hideg 
burkolóaszfalt a ház körüli tömörített felületekre. Alkalmas kátyúzásra, 
megsülylyedt árok vagy csatorna javítására, hídon, parkolóban, ipari zónában 
végzett	 javításokra	 stb.	 A	 DenBit	 RB	 keverék	 -12	 °C	 és	 +40	 °C	 között	
alkalmazható, legfeljebb 5 cm vastag rétegben. Anyagszükséglet: 25 kg/m2 egy 
20 mm vastag rétegben.

tuLAJDonsÁGoK

•	Azonnali	alkalmazhatóság
hidegen

•	Alkalmazási	hőmérséklet: 
-12	°C	–	+40	°C

•	Max.	5	cm	vastagságban,	egy	
rétegben alkalmazható

•	Magas	hőmérsékleten	is	stabil
•	Jól	használható	az	utak	

problémás részein
•	Egyszerű,	veszteségmentes	

alkalmazás
•	Nagy	tartósság	és	ellenálló

képesség
•	Azonnal	helyreállítható

közlekedés

81.28

DenBit BonD 
Bitumenes Lemez - hiDeGRAGAsztó

Bitumenes anyag; a hozzáadott gyanták és kémiai anyagok javítják 
tapadóképésségét, és lehetővé teszik az enyhén nedves felületen történő 
alkalmazását. A bevonat teljes mértékben ellenáll a víznek, a gyenge savaknak 
és lúgoknak, valamint a talajban található agresszív anyagoknak. Aljzat 
típusa: bitumenes lemezzel, bitumenes zsindellyel, eternittel fedett tető, 
betonszerkezetek és egyéb ásványi felületek, cement- vagy cement-mész vakolat. 
Alkalmazás: Bitumenes lemezek aljzathoz ragasztására és bitumenes lemezek 
rétegeinek	 egymáshoz	 ragasztására	 legfeljebb	 10%-os	 hajlásszögű	 felületen.	
Anyagszükséglet: 0,6 – 1,0 kg/m2 egy rétegben.

tuLAJDonsÁGoK

•	Teljes	mértékben	ellenáll	a	
víznek, a gyenge savaknak 
és lúgoknak, valamint 
a talajban található 
agresszív anyagoknak

•	Száraz	és	nedves	felületen	
egyaránt használható

•	Ideális	olyan	helyeken,	
ahol nem lehet lánggal 
dolgozni

CiKKszÁm CsomAGoLÁs KiszeReLés DB / RAKLAP szín

11012HU vödör 5 kg 80 db fekete

11013HU vödör 10 kg 44 db fekete

CiKKszÁm CsomAGoLÁs KiszeReLés DB / RAKLAP szín

90012A vödör 25 kg 16 db fekete

81.50
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bitumenes vízszigetelések

81.02

81.02

81.04

DenBit DisPeR As 
Bitumenes ALAPozó (KonCentRÁtum)

Szintetikus gumival módosított, vízzel hígítható bitumenes emulzió. Az alapozóval 
kezelt felületen erősebben tapad meg a bitumenes lemez és diszperziós 
aszfaltalapú vízszigetelő anyagok. Aljzat típusa: Beton, cement- vagy cement-
mész vakolat, eternit, gipszfelületek, bitumenes lemezek és hasonló bitumenalapú 
anyagok. Alkalmazás: Beton- és téglafelületek, épületalapok, falak, teraszok, 
lapostetők és egyebek alapozására szolgáló oldat. Hegeszthető lemezek alatt is 
használható alapozóként, 1:4 arányban vízzel hígítva. Vízszigetelő bevonat alatti 
alapozáshoz 1:9 arányban kell vízzel hígítani. Anyagszükséglet aljzat alapozásához: 
0,2–0,3 kg/m2 egy rétegben. A termék vízzel hígítandó koncentrátum.

tuLAJDonsÁGoK

•	 Kiváló	mélyalapozó	
képesség

•	 Oldószermentes
•	 Közvetlenül	érintkezhet	

polisztirollal
•	 Gyors	száradás	-	3	óra	

alatt teljesen megszárad
•	 Száraz	és	nedves	felületen	

egyaránt alkalmazható

CiKKszÁm CsomAGoLÁs KiszeReLés DB / RAKLAP szín

11007HU vödör 5 kg 80 db fekete

DenBit DisPeR A 
Bitumenes ALAPozó

Szintetikus gumival módosított, magas bitumentartalmú emulzió. Az anyag alapos 
összekeverés	után	azonnal	alkalmazható.	Ellenáll	a	gyenge	savaknak	és	lúgoknak,	
közvetlenül érintkezhet polisztirollal. Az alapozóval kezelt felületen erősebben 
tapad meg a vízszigetelés. Aljzat típusa: Beton, cement- vagy cement-mész 
vakolat, eternit, gipszfelületek, fa, bitumenes lemezek és hasonló bitumenalapú 
anyagok. Alkalmazás: Beton- és téglafelületek, épületalapok, falak, teraszok, 
lapostetők	 és	 egyebek	 alapozására	 szolgáló	 oldat.	 Javasolt	 anyagfelhasználás	
aljzat alapozásához: 0,2–0,3 kg/m2.

tuLAJDonsÁGoK

•	 Azonnal	alkalmazható
•	 Kiváló	mélyalapozó	

képesség
•	 Oldószermentes
•	 Gyors	száradás	–	

kikeményedés már 3 óra 
után

•	 Száraz	és	enyhén	nedves	
aljzatra

CiKKszÁm CsomAGoLÁs KiszeReLés DB / RAKLAP szín

11021BIHU vödör 5 kg 80 db fekete

11022BIHU vödör 10 kg 55 db fekete

DenBit DisPeR Dn 
Bitumenes vízsziGeteLés

Szintetikus gumival módosított bitumenes anyagok diszperziós keveréke száraz 
vagy	 enyhén	 nedves	 felületre.	 Tixotrópikus	 tulajdonságainak	 köszönhetően	 a	
DenBit	 DISPER	 DN	 bármilyen	 dőlésszögű	 felületen	 alkalmazható.	 Aljzat	 típusa:	
beton, cement - vagy cement-mész vakolat, eternit, bitumenes lemezek és 
hasonló	 bitumenalapú	 anyagok,	 valamint	 DenBit	 DISPER	 AS	 alapozóval	 kezelt	
felületek.	Alkalmazás:	tetőburkolatok	felújítására	és	védelmére;	műszaki	szövettel	
erősített, korc nélküli tetőburkolat felrakására; pince, garázs, terasz, erkély 
nyerspadlójának párazáró szigetelésére; föld alatti épületrészek nedvesség elleni 
védelmére. Anyagszükséglet: 0,6 – 1,0 kg/m2 egy rétegben.

tuLAJDonsÁGoK

•	 Ellenáll	a	gyenge
savaknak és lúgoknak

•	 Oldószermentes
•	 Közvetlenül	érintkezhet	

polisztirollal
•	 Gyors	száradás	–	6	

óra alatt teljesen 
kikeményedik

CiKKszÁm CsomAGoLÁs KiszeReLés DB / RAKLAP szín

11008HU vödör 5 kg 80 db fekete

11009HU vödör 10 kg 44 db fekete
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bitumenes vízszigetelések

81.06

DenBit s-t4 
vízszigetelő tetőbevonat

Kopolimer-diszperzió	 és	 vas-oxid	 alapú	 egykomponensű	 vízszigetelő	 bevonat.	
Ideális	bitumenlemezes	tetőburkolat	felújítására	3%-os	vagy	nagyobb	hajlásszögű	
tetőn. Védőbevonat horganyzott lemezre és eternit tetőburkolatra. Kikeményedve 
vízálló	 vízszigetelő	membránt	 képez.	Megj.:	 az	 aljzat	 egyenetlensége	 legfeljebb	
±	 5	 mm	 lehet.	 A	 termék	 tűzzel	 szembeni	 viselkedési	 osztálya	 BROOF(t1)	 az 
EN	13	501-1	alapján.	Anyagszükséglet:	rétegenként	1,4–2,0	kg/m2.

tuLAJDonsÁGoK

•	Vízszigetelő	bevonat	
bitumenlemezes tetők 
felújítására

•	Védőbevonat	eternit	
tetőburkolatra és 
horganyzott lemezre

•	A	tűzzel	szembeni	
viselkedés osztálya 
BROOF(t1)	az	EN	13	501-
1 alapján

•	Lángterjedési	index:	iS	=	
49,3 mm/min

DenBit ALuBAnD PLus
tetőszigetelő bitumenszalag

Illesztések	 szigetelésére	 bádogtetők	 szegletein	 és	 vápáin.	 Bitumenlemezes	 vízszigetelés	 és	 attika	 közötti	
átmenet kialakítására, vízszigetelés sarkainak mechanikus sérülés elleni védelmére, fémlemezek és 
csatornák, ereszek (korrózió okozta) sérüléseinek javítására. Alkalmas továbbá ablakfelületek osztóelemeinek 
tömítésére, kéménybádog szigetelésére, tetőablak szigetelésének javítására, raktárcsarnok trapézlemezei 
széleinek	lezárására,	üvegezett	szerkezetek	alapfelületének	kialakítására.	Húzószilárdság:	≥	1,3	MPa,	tapadás	
az	aljzathoz:	0,1	MPa.	A	szalag	hőállósága	-40	°C	–	+100	°C,	alkalmazási	hőmérséklete	+5	°C	–	+30	°C.

DenBit stYRo Lt 
PoLisztiRoL- és BitumenLemez-RAGAsztó

Szintetikus gumival erősen módosított bitumenes vízszigetelő anyag. A hozzáadott 
gyanták és kémiai anyagok javítják tapadóképésségét a polisztirolhoz, a 
bitumen- és betonfelületekhez, a fémlemezekhez és a fához. Konzisztenciájának 
köszönhetően	 nagy	 hajlásszögű	 és	 függőleges	 felületeken	 is	 alkalmazható.	
Kiegyenlíti a legfeljebb 5 mm-es egyenetlenségeket. A STYRO LT alépítmények 
vízszigetelésére	 is	 alkalmas.	 Aljzat	 típusa:	 EPS	 és	 XPS	 hőszigetelő	 lemezek,	
beton, bitumenes lemezek, fa, fémlemezek. Alkalmazás: Föld alatti épületrészek 
vízszigetelésének kialakítására. Polisztirol lemezek aljzathoz ragasztására. 
Anyagszükséglet: 0,8–1,5 kg/m2 egy rétegben.

tuLAJDonsÁGoK

•	Függőleges	falon	is
alkalmazható, nem folyik 
meg

•	Száraz	és	enyhén	nedves	
aljzatra

•	Közvetlenül	érintkezhet	
polisztirollal

•	Ellenáll	a	gyenge
savaknak és lúgoknak

CiKKszÁm CsomAGoLÁs KiszeReLés DB / RAKLAP szín

11014HU vödör 10 kg 44 db fekete

CiKKszÁm CsomAGoLÁs KiszeReLés DB / RAKLAP szín

CH0038HU vödör 5 kg 120 db piros

CH0035HU vödör 12 kg 44 db piros

CH0034HU hordó 40 kg 12 db piros

CiKKszÁm CsomAGoLÁs KiszeReLés DB / RAKLAP szín

B206RLP Aluband  50 x 10 12 db alumínium

B207RLP Aluband  75 x 10 8 db alumínium

B208RLP Aluband  100 x 10 6 db alumínium

B209RLP Aluband  150 x 10 4 db alumínium

81.29

07.33
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bitumenes vízszigetelések

2K hYDRoBit FAst 
GYoRsAn szÁRADó AszFALthABARCs

Polimerrel módosított aszfaltok diszperziós keveréke. Vastag bevonat kialakítására 
szolgáló,	szálakkal	erősített	kétkomponensű	anyag.	Kémiai	adalékanyagai	javítják	
az alkalmazási tulajdonságait és a tapadását az aljzathoz. 

tuLAJDonsÁGoK

•	Gyorsan	szárad	–	3-5	
óra alatt (az alkalmazási 
hőmérséklettől és a réteg 
vastagságától függően)

•	Közvetlenül	érintkezhet	
polisztirollal;	EPS	és	XPS	
ragasztására is alkalmas

•	Függőleges	falon	is
alkalmazható, nem folyik 
meg

•	Oldószermentes
•	Ellenáll	a	talajból	származó

gyenge savaknak és 
lúgoknak

•	Száraz	felületen	használandó

CiKKszÁm CsomAGoLÁs KiszeReLés DB / RAKLAP szín

11025BIHU vödör 30 kg 18 db
feketébe hajló 

mélybarna

DenBit DisPeR A 
Bitumenes ALAPozó

Új generációs vízszigetelő. Azonnal alkalmazható, vízzel hígítható aszfalt-
betonit vízszigetelő anyag szintetikus erősítőszálakkal. A rugalmas 
merevítést biztosító szintetikus szálak alkotják a keverék erős hordozó 
összetevőjét. A felhordott anyag szilárd és rugalmas kompozit vízszigetelő 
bevonatot képez, amely a hagyományos bitumenes lemezek helyett 
használható. Anyagszükséglet: kb. 2,0 kg/m² egy 2 – 3 mm vastag rétegben. 
Megfelel	az	EN	14891	szabványnak.

tuLAJDonsÁGoK

•	Rugalmas	–
erősítőszálakkal

•	Kiváltja	a	hagyományos	
bitumenlemezeket

•	Nagy	rugalmasság,	
vízállóság

•	Oldószer-	és	szagmentes
•	Ellenáll	az	időjárás

hatásainak
•	Fagyálló

CiKKszÁm CsomAGoLÁs KiszeReLés DB / RAKLAP szín

CH0333HU vödör 5 kg 60 db fekete

CH0334HU vödör 10 kg 36 db fekete

DenBit DisPeR Dn 
Bitumenes vízsziGeteLés

Szintetikus gumival módosított bitumen diszperziós keveréke száraz vagy enyhén 
nedves	 aljzatra.	 Tixotróp	 tulajdonságainak	 köszönhetően	 bármilyen	 hajlásszögű	
felületen	 alkalmazható.	 A	 bevonat	 +100	 °C-os	 hőmérsékleten	 sem	 folyik	 meg	
a függőleges felületen, és alacsony hőmérsékleten is megőrzi rugalmasságát. 
Ellenáll	 az	 időjárás	 hatásainak,	 a	 gyenge	 savaknak	 és	 lúgoknak,	 valamint	 a	
talajban található agresszív anyagoknak. Közvetlenül érintkezhet polisztirollal, nem 
roncsolja annak szerkezetét.

tuLAJDonsÁGoK

ALKALmAzÁs

•	Ellenáll	a	gyenge	savaknak
és lúgoknak

•	Oldószermentes
•	Közvetlenül	érintkezhet	

polisztirollal
•	Gyors	száradás	–	6	óra	alatt	

teljesen kikeményedik

•	Tetőburkolat	felújítására	és
konzerválására

•	Műszaki	szövettel	erősített,	
varratmentes tetőburkolat 
kialakítására

•	Pince,	garázs	
nyerspadlójának nedvesség 
elleni szigetelésére; 
föld alatti épületrészek 
nedvesség elleni védelmére

CiKKszÁm CsomAGoLÁs KiszeReLés DB / RAKLAP szín

110081HU vödör 5 kg 80 db fekete

110082HU vödör 10 kg 44 db fekete

81.05

81.40

81.04




