
TECHNIKAI ADATLAP 

 

DenBit BR-ALP 
Bitumenes alapozó (oldószeres) 

 
Leírás: 
Rugalmas, szintetikus gumival enyhén módosított bitumenes alapozóanyag. Kémiai adalékanyagokat 
tartalmaz, melyek segítségével mélyebben beszívódik, valamint enyhén nedves felületen is 
alkalmazható. A bevonat kiegyenlíti a felület mikrorepedéseit, vízálló, ellenáll a gyenge savaknak, 
lúgoknak. 
 
Tulajdonságok: 

• Kíváló mélyalapozó képesség 

• Kiegyenlíti a mikrorepedéseket 

• Ellenáll a gyenge savaknak, lúgoknak 

• Száraz és nedves felületen egyaránt használható 

• Egyszerűen alkalmazható 

• Betonhoz, fához, téglához, fémlemezhez, bitumenhez, aszfalthoz, palatetőhöz 
 
Alkalmazás: 

• Bevonatként beton és acélfelületekre, fémlemezzel és kátránypapírral fedett tetőkhöz, 
palatetőhöz, stb. 

• Hegesztéshez alapozásként. 

• DenBit DK-ATN Aszfalt szigetelő lakk alá alapozóként. 

• Önmagában is enyhén vízszigetelő. 
 
 
Kiszerelés: 4,5kg, 9kg és 19kg vödör 
Szín:  fekete 
 

Technikai adatok:      
Bázis  - Bitumenes paszta szintetikus gumival módosítva. 

Konzisztencia  - emulzió 
Kiadósság  kg/m2 3.0 ± 10%   

Szárazanyag tartalom  % 60  
Hőellenállás  °C –30 / +60 (Kikeményedés után) 

Bedolgozási hőmérséklet  °C +5 / +35  
Fagyállóság szállításkor  °C –15°C-ig  

Bőrképződési idő  óra 6 (23°C / 55% relatív páratartalom mellett) 
Kikeményedési idő  óra 12 - 24  

Tapadóerő  MPa 0.76 beton 
0.58 fa 
0.61 fémlemez 
0.58 horganyzott 
fémlemez 

(ČSN 73 2577 szerint ≥ 0.5 MPa beton, fa, 
fémlemez) 

  MPa 0.31 aszfalt (ČSN 73 2577 szerint ≥ 0.3 MPa) 
Szakítószilárdság  MPa 0.22 (ČSN EN ISO 527 szerint ≥ 0.15 MPa) 

Relatív nyúlás  % 362 (ČSN EN ISO 527 szerint ≥ 300%) 
Beszivárgás  % 0 (ČSN EN ISO 62 szerint ≤ 1.0%) 

Vízállóság 0.8 MPa nyomás 
alatt 

 - nincs szivárgás ČSN EN 12390-8 

Szavatosság  hónap 12 (+5°C és +30°C között tárolva) 
Rétegek száma  - 1  Alapozás 

   2 – 3 Könnyű szigetelés 
Rétegvastagság  mm 0.1 – 0.2 Alapozás 

  mm 0.3 – 0.5 Könnyű szigetelés 
Anyagszükséglet rétegenként:  kg/m2 0.2 – 0.4  

Tűzveszélyességi osztály  - FROOF(t1) As per ČSN EN 130501-5 
 



 
Műszaki specifikáció: 
A ČSN EN 13501-5 Tűzvédelmi osztályozás nem tartalmaz kritériumokat a 20%-nál kisebb lejtésű 
lapostetőkre használt anyagok esetében. A tűz terjedésére vonatkozóan nem készültek vizsgálatok 
ezeken az anyagokon, mivel használatuk korlátozva van: 1500m2 feletti összefüggő felületekre, 
valamint veszélyzónákban történő javításokra, felújításra nem alkalmazható. 
 
Korlátozások: 
Polisztirol táblákra nem alkalmas. Csapadékos időben ne használja. Védje a felületet az erős 
napsugárzástól. Használat közben védje az anyagot a nedvesedéstől illetve a túl gyors kiszáradástól. 
 
Felület típusa: 
Beton és hasonló ásványi felületek, pala, acél és rozsdamentes acélelemek (tetők, galvanizált 
felületek, csövek toldatai, stb). Bitumenes kátránypapír és hasonló anyagok, fa felülfetek, illetve fa-
tartalmú egyéb anyagok (gipszkarton, OSB táblák, stb.) 
 
A felület előkészítése: 
A felület legyen teherbíró, száraz, szennyeződésektől (por, rozsda), víztócsáktól és kiálló élektől 
mentes. Ne legyen fagyott és ne borítsa jég. A felület nem lehet frissen vakolt illetve betonozott.  A 
törékeny és hámlott részeket el kell távolítani. A légbuborékokba vágjon X-et, hogy kiengedje a 
beszorult levegőt, majd Proby Bitumen tetőzsindely ragasztóval rögzítse le a felvágott részeket. 
Töltse ki a kisebb réseket, lyukakat Zwaluw, DenBit U Bitumenes Réskitöltő habarccsal. 
 
 
Szerszám: 
ecset, pumpás adagoló – csak alapozáshoz, kátrány-ecset 
 
Használati mód: 
Az anyagot ecsettel hordja fel a felületre, és alaposan dolgozza el. Amenyiben a felület enyhén 
nedves, erőteljesen be kell dörzsölni az anyagot, így a pumpás adagoló nem alkalmas a felvitelre, 
mert a nedves felülfeten való tapadást elősegítő kémiai adalékanyagot a dörzsölés hatására 
aktiválódnak. Önmagában, enyhe vízszogetelőként alkalmazva az anyagot ecsetet használjon, és 
minden egyes réteg felhordása előtt győződjön meg arról, hogy az előző réteg megszáradt. 
 
Figyelem! 
Ne adjon egyéb anyagokat a termékhez. Nem hígítható! 
Nem véd a korrózió ellen, így a fémlemezeket és acélszerkezeteket használat előtt korrózióvédő 
bevonattal kell kezelni. 
 
Tisztítás: 
anyagot: benzinnel, szerves oldószerrel 
kezet: vízzel, szappannal, kézkrémmel. 
 
Biztonság: Kérésre biztonsági adatlap rendelkezésre áll. 
 
Készült: 2009. 09. 04. Frissítve: 2009. 11. 02. 
 
 
 
 
 
 
Fenti információ tesztjeink és kísérleteink eredményét tükrözi és meg vagyunk győződve pontosságáról és 

megbízhatóságáról. Mindazonáltal a Den Braven nem ismerheti termékei felhasználásának összes módját. Mivel 

az alkalmazási módszereket a Den Braven nm befolyásolhatja, a termék megfelelőségének eldöntése a 

felhasználó felelőssége. 
DEN BRAVEN MAGYARORSZÁG KFT.   2051 Biatorbágy, Rozália park 2.  TEL:0036/23312-800  FAX:0036/23312-801 

 


