
AQUABIT

Egyrétegű vízszigetelő paszta teraszokhoz és 
beton alapokhoz
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Aquabit

Az Aquabit egy innovatív vízszigetelő termék: egykomponensű, felhasználásra kész, vízes bázisú speciális gyanta amely 
polisztirén mikrogyöngyöket tartalmaz.

Nem teljesen sima felület Aquabit vízszigetelésének 
keresztmetszete.

A termék:

Felhasználási terület

- teraszok, balkonok vízszigetelése

- falak és beton alapok vízszigetelése

- egyéb betonszerkezetek vízszigetelése:

  víztartályok, lépcsők, stb.

25  l = 12,5 m210  l = 5 m2
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Aquabit

Műszaki adatok

Terület Kredit Kredit pontok

Anyag & Forrás

MRc2 - Építési hulladék kezelése 1 - 2

MRc4 - Újrahasznosított tartalom 1 - 2

MRc5 - Régiós anyaghasználat 1 - 2

Belső Környezeti Minőség

IEQc3.2 - Építés folyamán a belső levegő Minőség Menedzsment terve 
átadás elöttig 1

IEQc4.1 - Alacsony Károsanyag kibocsájtású termék - ragasztók és szigetelők. 1

Standard LEED creditek Új és Felújítási projektekhez, v.2009

AQUABIT
0068 - CPR - 029/2013

UNI EN 1504-2

Termék és rendszer betonszerkezetek
védelmére és javítására

Beton hordozóréte védelmi rendszere

VASTAG BEVONAT EGY 
RÉTEGBEN
Aquabittel egy rétegben is 
lehetséges a tökéletes védelem 
még egyenetlen felület esetén is.

REPEDÉSEK ÁTHIDALÁSA
A hordozóréteg repedése esetén 
is megmarad a védelem az 
Aquabit-el bevont felületen.

VÍZSZIGETELÉS POZITÍV 
VÍZNYOMÁSRA
Teljes védelem bármilyen 
természetes külső hatással 
szemben.

5,0
ATM

2,0
mm

5
mm

207,92%

>7MPa

Excellent

RUGALMASSÁG
Maximális rugalmasság, 
nyúlási képesség az 
esetleges repedések ellen.

TAPADÓHÍD BURKOLAT 
RAGASZTÓKHOZ
A csemperagasztók kíválóan 
tapadnak az Aquabit felületre.

SÓÁLLÓSÁG
Sós víz eseténis tökéletes 
marad a vízszigetelő képesség.

LEED® - Leadership in Energy and Environmental Design

Az Aquabit környezetbarát termék, amely nem tartalmaz a környezetre és az emberi 
szervezetre káros anyagokat sem felhordáskor, sem pedig a száradás után. Ezek miatt LEED 
kreditek adhatók a Green Building Council protokollnak megfelelően.
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Aquabit

Balkonok és teraszok

Tulajdonságok

 
Gyors és egyszerű felhordás

Elég egy réteget felhordani 
glettvassal szinte bármilyen 
építési felületre.

Használatra kész

Nem kell felkeverni, az anyag 
felhordásra kész.

Ideális nem sima felületekhez

Nagy hézagkitöltő képességének 
köszönhetően szinte bármilyen 
felületet tudunk vízszigetelni.

Nagyon rugalmas

A hordozóréteg repedéseit 
áthidalja, dilatációs mozgását 
felveszi.

Gyorsan szárad

Felhordást követően néhány óra 
mulva burkolható.

Biztonságos

100% vízbázisu. Teljesen 
biztonságos a környezetre és az 
emberi egészségre.

Az Aquabit egy gyors és biztonságos módja teraszok és balkonok burkolat elötti vízszigetelésének. A kíváló 
tömítőképességének köszönhetően alkalmas nem teljesen sima felületek szigetelésére, illetve, ha a hordozóréteg sérült, 
repedezett. Mindezt egy rétegben.

GYORS FELHORDÁS

GYORS SZÁRADÁS

KÖZVETLENÜL  
BURKOLHATÓ

Aljzat vagy 
terasz 

Aquabit Csemperagasztó Burkolat
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Tulajdonságok

Egyszerű felhordás
Könnyű felhordás függőleges 
falakra és nehezen hozzáférhető 
részekre.

Magas hézagtömítő képesség
Az Aquabit tömíti és áthidalja a 
hézagokat, repedéseket.

Varratmentes réteg
A varratmentes réteg garantálja a 
a tökéletes vízzárást.

Közvetlen felhordás
Az Aquabit réteg alá nem kell 
alapozni. Tökéletesen tapad beton 
felületekre. 

Újrahasználható 
Felbontás után sem szárad be.  
Használható a következő rojektnél.

Biztonságos
Az Aquabit felhordásához nem 
kell láng. Teljesen biztonságos 
a környezetre és az egészségre. 
Nem tartalmaz káros illóanyagot.

Aquabit

Beton alapok

Az alapok vízszigetelése egyet jelent az egész épület védelmével. Az Aquabit kitűnő alternatívája a bitumenes lemez 
szigetelésnek. 

TELJES VÍZSZIGETELÉS

GYORS ÉS KÖNNYŰ 
FELHORDÁS FÜGGŐLEGES 

FELÜLETRE IS

TÖMÍTÉS

AquabitAljzat vagy 
terasz 
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Aquabit

Felhordás

Az Aquabit úgy lett kifejlesztve, hogy könnyen, néhány egyszerű lépésben felhordható legyen, minimálisra csökkentve a 
kivitelezés során elkövethető hibákat. Hatékony kivitelezés 3 lépésben.

Tulajdonságok 
Egykomponensű, elhasználásra 
kész Nem kell keverni és higítani. 
A fazékidő hosszú, nem szárad be 
az anyag.

Felhordás glettvassal 
Az Aquabit egyszerűen 
felhordható spatulával, alapozás 
nélkül közvetlenűl a hordozó 
felületre.

Gyors kivitelezés
Az Aquabitet csak egy rétegben 
kell felhordani, max 5 mm 
vastagságban. Egy óra alatt akár 
50m2 is le lehet szigetelni.

Garantált eredmény
Az Aquabit tömíti, vízszigeteli az 
egyenetlen felületeket is hosszú 
élettartalmat biztosítva ezzel a 
szigetelt felületnek.

Gyors száradás
Az Aquabit felhordása után a 
felület pár óra mulva közvetlenűl 
burkolható. Akár egy nap alatt 
is elkélszülhet a szigetelés és a 
burkolás!

Nagy a felület? Szórógép a megoldás!
Aquabit speciális levegőmentes szórógéppel is felvihető, 
így a kivitelezés nagy felületek esetén is igen rövid idő 
alatt elkészül. Szórógéppel kapcsolatban kérje a technikai 
segítséget a brosúra alján található elérhetőségen.

1. lépés - Hordozó felület tisztítása

2. lépés - Aquabit felhordása

3. lépés - Burkolat ragasztása
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Aquabit

Képek a kivitelezésről



DIASEN Srl
Zona Ind. Berbentina, 5

60041 Sassoferrato (AN) - Italy
Tel. +39 0732 9718

Fax +39 0732 971899
diasen@diasen.com

www.diasen.com 
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Diasen Magyarország
Tel: 06 30 257 1700

info@terasz-szigeteles.hu
www.terasz-szigeteles.hu


