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DISPROBIT
gumoasfaltová  disperzná  zmes  na  údržbu  striech  a
hydroizolácie

TYTAN PROFESSIONAL Disprobit  je disperzná asfaltová zmes modifikovaná syntetickou gumou. Je určená na
ľahké hydrofóbne izolácie  aj  na renováciu a  ochranu strešných krytín.  Tento výrobok je  ideálny na použitie  v
miernom európskom podnebí – membrány sú veľmi odolné proti tvorbe trhlín spôsobených mrazom. Náter týmto
výrobkom odoláva atmosférickým vplyvom, vode, zriedeným kyselinám a zásadám aj agresívnym látkam prítomným
v pôde. Vďaka svojim tixotropným vlastnostiam náter nesteká po vertikálnych povrchoch dokonca ani pri vyšších
teplotách. Disprobit je možné aplikovať na suché aj vlhké povrchy. Je kompatibilný s penovým polystyrénom. 

VÝHODY
- nanášanie na suché aj vlhké povrchy
- nesteká po vertikálnych plochách
- neobsahuje rozpúšťadlá

TYPICKÉ POUŽITIE
- Základový náter pod asfaltové laky (na disperznej báze)
- Hydroizlolácia podzemných častí budov (základové pätky, základy atď.),
- Hydrofóbna izolácia pod dlažbou v suterénoch, v garážach, na terasách 

a balkónoch.
- Renovácia a údržba strešných krytín z asfaltovej lepenky.

.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Konzistencia tixotropná látka
Farba tmavohnedá/čierna
Teplota pre aplikáciu +5°C až +30ºC
Základový náter
Riedenie vodou 1:2
Výdatnosť: 0,2-0,3 kg/m2

Izolácia
Doba schnutie 1 vrstvy 6 hodín
Výdatnosť: 0,8 – 1,2 kg/m² pri jednej vrstve
Počet vrstiev: 2-4, podľa aplikácie
Čistenie nástrojov: vodou, po zaschnutí – organickým rozpúšťadlom

Technické údaje a pokyny na aplikáciu platia pre teplotu +23 ºC ± 2 ºC a relatívnu vlhkosť cca 60 %. Nižšia
teplota a vyššia vlhkosť môžu predĺžiť dobu schnutia.

POKYNY NA APLIKÁCIU
Príprava povrchu:
Povrch nesmie byť zmrznutý ani srienistý a musí byť zbavený stojacej vody. Odstrániť staré nátery, prach, ostré
hrany a voľné častice (odstrániť zvyšky separátora používaného pri debnení). Odstrániť hrdzu z kovových častí a
chrániť ich pred koróziou. Zaplňte otvory a trhliny väčšie ako 2 mm. Drsné povrchy omietnuť cementovou maltou.
Nové omietky a betóny musia byť vyzreté.
Pred aplikáciou naniesť základový náter Disprobitu zriedeného vodou v pomere 1:2 alebo 
koncentrovaným prostriedkom Disprobit primer (nepoužívať základové nátery obsahujúce rozpúšťadlá) a počkať, 
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kým neuschne. Aplikácia:
Aplikovať za studena. Pred použitím dôkladne premiešať nízkootáčkovým miešadlom. Zmes nanášať 
pomocou metly alebo štetky. Aplikáciu ďalšej vrstvy až po zaschnutí vrstvy predchádzajúcej. Jednotlivé 
vrstvy nanášajte krížom.
Renovácia a údržba strešných krytín – Oprava starých strešných krytín: Odstrániť uvoľnené časti strešnej lepenky
a  ďalšie nečistoty, pľuzgiere  a hrbolčeky  krížom rozrezať  a zalepiť  lepidlom  Abizol KL DM. Medzery vyplniť
gumoasfaltovým tmelom Abizol G. Naniesť aspoň 2 vrstvy Disprobitu. Na zvýšenie trvanlivosti náteru sa odporúča
rozhodiť na poslednú čerstvú vrstvu piesok (minerálny posyp).
Hydrofóbna izolácia  –  Nanášať aspoň 2 vrstvy. Všetky okraje a škáry treba vystužiť perlinkou vlepenou do 1.
vrstvy.
Pri  použití  na  vonkajších  zvislých  stenách  sa  odporúča  chrániť  izoláciu  polystyrénovými  doskami  prilepenými
lepidlom Abizol  ST, alebo drenážnymi fóliami,  aby sa predišlo mechanickému poškodeniu koreňmi rastlín alebo
ostrými  kameňmi.  Pri  zasypávaní  izolovaných  stien  zeminou  je  potrebné  postupovať  opatrne,  aby  nedošlo  k
poškodeniu izolácie.
Na Disprobit nelepiť keramické obklady a dlažbu

INFORMÁCIE O SKLADOVANÍ, LOGISTIKE A PREPRAVE
Zaručená skladovacia doba je 12 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní pri teplote medzi +5 °C a +35 ºC.
Chráňte pred mrazom.

EAN Značka Farba Balenie

množstvo 
/ EUR-
paleta

590 7516 95993 6 TP Disprobit čierna 5 kg
plastové
vedierko 80

590 3518 05763 2 TP Disprobit čierna 10kg
plastové
vedierko 44

590 3518 05764 9 TP Disprobit čierna 20kg plastové
vedierko

33

Pozemná preprava: ADR: Bez 
obmedzenia

Námorná preprava: IMDG: Bez 
obmedzenia

Letecká preprava: ICAO / IATA- DGR: Bez 
obmedzenia

Číslo UN: žiadne Žiadne

Vydaním tohto listu technických údajov strácajú predchádzajúce vydané verzie platnosť.
Informácie tu obsiahnuté sa zakladajú na výskume spoločnosti Selena a sú považované za presné. Keďže podmienky a metódy použitia
našich výrobkov sú mimo našej kontroly, tieto informácie nemôžu byť použité ako náhrada testovania zákazníkov za účelom zistenia, či sú
výrobky spoločnosti Selena vhodné pre vaše konkrétne aplikácie. Jediná záruka poskytovaná spoločnosťou Selena sa vzťahuje na to, že
tento výrobok spĺňa existujúce špecifikácia pri predaji. Vaša jediná náhrada za porušenie tejto záruky z našej strany je obmedzená na
vrátenie predajnej ceny alebo náhradu výrobku, pri ktorom sa preukáže, že nezodpovedá tejto záruke. Spoločnosť Selena výslovne odmieta
poskytnúť akúkoľvek inú priamu či nepriamu záruku za vhodnosť výrobku na konkrétny účel alebo za predajnosť výrobku. Spoločnosť
Selena  neručí  za  akékoľvek  prípadné  alebo  následné škody. Návrhy spôsobu použitia nesmú byť chápané  ako stimul na porušenie
akéhokoľvek patentu.  Číselné údaje v letáku tohto výrobku sa môžu líšiť  v rozmedzí  +/-5%. Spoločnosť  Selena si vyhradzuje právo
kedykoľvek zmeniť vlastnosti výrobku bez predchádzajúceho upozornenia.
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