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DenBit REFLEX ALU-COAT 

Hidroizolant lichid - pe baza de bitum. Aluminiu reflex 

Produs DenBit REFLEX ALU-COAT este un material bituminos modificat cu cauciuc 

sintetic, cu o doză adăugată de bitum şi compuşi chimici care îmbunătăţesc 

aderenţa pe diverse suprafeţe. Produsul conţine vopsea cu ioni de argint, 

având efect decorativ şi de reflexie solară. Stratul protector este 

impermeabil, fiind rezistent şi la acizii slabi şi la substanţele alcaline. 

Proprietăţi  Conţine vopsea cu ioni de argint – efect de reflexie solară; 

 Scade expunerea solară a suprafetei; 

 Rezistent la radiaţiile UV, la acizii slabi şi la substanţele alcaline; 

 Aplicare pe suprafete bituminoase, beton şi elemente metalice; 

 Usor de aplicat; 

 Se aplica pe suprafeţe uscate; 

 Recomandat pentru structuri verticale; 

Utilizări -  Ca soluţie pentru protecţia acoperişurilor, teraselor, aticurilor şi 

suprafeţelor în contact direct cu razele solare. 

Culoare si ambalaj Argintie (după uscare). Cutii metalice 4,5 kg; 9 kg 

 

  

Date tehnice     

Bază - Pastă bituminoasă modificată cu cauciuc sintetic 

Consistenţă - Lichid 

Greutate suprafaţă % 60  

Grad de uscare °C –30 / +80 (După întărire) 

Rezistenţă termică °C +5 / +30  

Plajă de temperaturi °C –15 (In timpul transportului) 

Rezistenţă termică Ore 6 (La 23°C / 55% umiditate relativă) 
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Producatorul garanteaza ca produsul respecta specificatiile tehnice, pe durata perioadei de valabilitate si in conditiile de manipulare, transport si depozitare stipulate in fisele tehnice si 
de siguranta. Toate informatiile oferite sunt rezultatul testelor efectuate si al experientei producatorului si au un caracter general. Cu toate acestea, ele nu implica nici o raspundere. Este 
responsabilitatea utilizatorului sa verifice prin realizarea propriilor teste, daca produsul este potrivit pentru aplicatia dorita. Producatorul nu va putea fi facut raspunzator in nici un caz 
pentru daune accidentale sau consecinte datorate utilizarii produsului. 
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Uscare la praf   Ore 12  

Uscare completă Mpa ≥ 0,5 beton Conform CSN 73 2577 

 Mpa ≥ 0,5 tablă Conform CSN 73 2577 

 Mpa ≥ 0,3 carton asfaltat Conform CSN 73 2577  

Capacitate de absorbţie % 0 Conform CSN EN ISO 62 

Termen de valabilitate Luni 12 (La temperaturi între +5°C şi +30°C) 

Număr de straturi - 1  

Grosime strat mm 0,1 – 0,2  

Consum aproximativ pentru 1 

strat 

kg/m2 0,15 – 0,25  

 

Tipuri de suprafeţe Acoperişuri din carton bituminat, şindrilă bituminoasă, Eternit, tablă 

galvanizată, suprafeţe acoperite cu substanţe pe bază de bitum, zidărie din 

beton şi suprafeţe minerale asemănătoare, ciment, tencuială exterioară din 

ciment-calcar. 

Pregătirea suprafeţei Suprafaţa trebuie să nu prezinte impurităţi (praf, rugină, strat neuniform de 

lac) sau margini ascuţite ori apă stătută. Aceasta nu trebuie să fie îngheţată 

sau acoperită cu gheaţă. Tencuielile,  betonul şi stratul anterior de Hydroseal 

trebuie să fie întărite complet. Suprafeţele sfărâmicioase şi scorojite, cu o 

aderenţă slabă, trebuie îndepărtate. Tăiaţi în formă de X şi lipiţi folosind adeziv 

bituminos pentru acoperiş (Tixoplast) sau DenBit Bond. Umpleţi golurile 

minore de pe suprafaţa asfaltului cu mortar DenBit U. Golurile din suprafaţa 

portantă trebuie umplute cu mortar pentru reparaţii. 

Temperatura de aplicare (mediu şi substrat): între +5°C şi +30°C. 

Ustensile Pensulă de vopsit, perie pentru acoperiş, cu păr moale. 

Procedura de aplicare Înainte de aplicare, amestecaţi bine produsul, folosind un mixer manual sau 

electric. Aplicaţi DenBit REFLEX ALU-COAT pe suprafaţă, într-un singur strat 

subţire şi uniform, folosind o pensulă de vopsit sau o perie cu păr moale. 

Pentru aplicarea straturilor ulterioare, uneori este necesară reamestecarea 

produsului pentru a evita sedimentarea pigmentului de aluminiu pe fundul 

ambalajului. 
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Producatorul garanteaza ca produsul respecta specificatiile tehnice, pe durata perioadei de valabilitate si in conditiile de manipulare, transport si depozitare stipulate in fisele tehnice si 
de siguranta. Toate informatiile oferite sunt rezultatul testelor efectuate si al experientei producatorului si au un caracter general. Cu toate acestea, ele nu implica nici o raspundere. Este 
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Restricţii Nu folosiţi în timpul precipitaţiilor. Evitaţi suprafeţele cu expunere puternică la 

soare. Evitaţi aplicarea produsului în perioadele de umiditate foarte scăzută 

sau excesivă. 

Avertisment Nu adăugaţi nicio alta substanţă peste material.  

Curăţare Material: benzină, agent organic de dizolvare, agent de curăţare M.E.K. 

Mâini: apă şi săpun, cremă de mâini. 

Termen de valabilitate 24 luni in ambalaj original sigilat, la temperaturi cuprinse intre +5°C şi +30°C. 

 


