
ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ LAK DenBit BR-ALP

GUMOASFALTOVÁ HYDROIZOLACE DenBit DISPER-DN

ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ LAK DenBit ALP 300

Je elastická bitumenová hmota mírně modifikovaná syntetickým kaučukem, obsahuje chemické přísady umožňující

hlubokou penetraci a použití u mírně vlhkých podkladů. Tento penetrační povlak je schopen nivelovat mikrotrhliny v podkladu. Nátěr

je odolný vůči vodě, slabým kyselinám a zásadám. Beton, omítky, zdivo, eternit, ocelové a plechové prvky (krytiny,Druh podkladu:

oplechování, chráničky a prostupy), lepenky a podobné materiály na bitumenové bázi, dřevěné podklady a podklady na bázi dřevní

hmoty (cementovláknité a sádrovláknité desky, OSB desky aj.).

Použití: Jako roztok určený pro penetraci základových pásů, základů, podzemních částí stavby aj. Hmota je vhodná zejména jako

podklad pod tepelně svařitelné pásy všech druhů. Používá se pod hydroizolační nátěry a jiné nátěrové hmoty. Mimo jiné je možné ji

použít i jako samostatnou protivlhkostní izolaci lehkého typu.

Výhody:

� Výborná hloubková penetrační schopnost

� Je schopen nivelovat mikrotrhliny v podkladu

� Odolný vůči slabým kyselinám a zásadám

� Na suchý i vlhký podklad

Je disperze asfaltů modifikovaných syntetickým kaučukem k použití na suché a mírně vlhké podklady.

Díky tixotropním vlastnostem je možno nanášet DenBit DISPER DN na podklad s libovolným sklonem.

Druh podkladu: Beton, cementové, cemento-vápenné omítky, eternit, lepenka a podobné materiály na bitumenové bázi a

podklady ošetřené penetrací.

Použití: Renovování a konzervování střešních krytin, provádění bezespárých střešních krytin vyztužených technickými

tkaninami, provádění protivlhkostních izolací hrubých podlah sklepů, garáží, teras, balkónů a k ochraně podzemních částí

budov před vlhkostí.

Charakteristika:

� I na svislé stěny, nestéká při +120°C

� Bez obsahu rozpouštědel

� Bezpečná v kontaktu s polystyrenem

� Rychlé schnutí – řádná suchost již po 6 hodinách

� Odolný vůči slabým kyselinám a zásadám

� Na suchý i vlhký podklad

� Spotřeba 0,6 - 1 kg/m  v 1 nátěru
2

Použití

� Ideální jako penetrace pod tepelně svařitelné pásy všech druhů

� Jako roztok určený pro penetrační nátěry svislých betonových

a zděných konstrukcí

� Penetrace základových konstrukcí podzemních částí staveb

� Na dřevěné podklady, ocel, bitumeny a asfalty

� Spotřeba 0,15 - 0,30 kg/m  v 1 nátěru
2

, bez možnosti další slevypevná cena

, bez možnosti další slevypevná cena

, bez možnosti další slevypevná cena

272,- ,74 Kč/ks200
cena pro Česko

142,- ,80 Kč/ks104
cena pro Česko

490,- ,62 Kč/ks361
cena pro Česko

Asfaltový penetrační lak DenBit BR-ALP / balení 4,5 kg

Gumoasfaltová hydroizolace DenBit DISPER-DN / balení 5 kg

Asfaltový penetrační lak  DenBit ALP300 / balení 9 kg
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� Spotřeba 0,15 - 0,30 kg/m  v 1 nátěru
2

Je elastická bitumenová hmota mírně modifikovaná syntetickým kaučukem, obsahuje chemické přísady

umožňující hlubokou penetraci a použití u mírně vlhkých podkladů. Nátěr je odolný vůči vodě, slabým kyselinám a zásadám.

Vlastnosti

� Velice snadná roztíratelnost

� Rychleschnoucí

� Nízká spotřeba

� Okamžitě použitelný

� Zabraňuje vnikání vody

� Zvyšuje přilnavost asfaltových hydroizolací

� Výborná hloubková penetrační schopnost

� Odolný vůči slabým kyselinám a zásadám

� Na suchý i vlhký podklad

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

D111Ceny bez DPH CZ od 600 Kč 24 Eur, další slevy dle PDSlevy pro firmy: SK odsleva % sleva 15%12

� platnost od 3. 9. 2016
� akce do změny či vyprodání
� více na www.okentes.cz/skNOVINKY - Materiály pro stavbu / fasádu


