
Czym jest dyspersja asfaltowo-gumowa ?
Dyspersja asfaltowo-gumowa jest nowoczesnym, emulsyjnym materiałem hydroizolacyjnym, 
przewyższającym swymi właściwościami użytkowymi i eksploatacyjnymi zarówno krajowe jak i 
zagraniczne materiały tego typu, łącząc zalety tradycyjnych materiałów bitumicznych z zaletami 
materiałów gumowych. Jest to nowy oryginalny materiał, przeznaczony do celów hydroizolacyjnych w 
budownictwie 
i przemyśle, produkowany w oparciu o patent Centralnego Ośrodka Badawczo Rozwojowego 
Przemysłu Izolacji Budowlanej w Katowicach, wyczerpująco i skutecznie sprawdzany i udoskonalany 
w licznych próbach.

Określenie wyrobu:
Dyspersja asfaltowo gumowa, jest to układ rozproszony ( emulsyjny ), składający się z asfaltów 
ponaftowych, kauczuku, wypełniaczy mineralnych, środków wulkanizujących ( sieciujących ) i wody, w 
którym woda stanowi fazę ciągłą, to znaczy zewnętrzną układu.
Asfalt i kauczuk występują w rozdrobnieniu charakterystycznym dla układów rozproszonych 
( emulsyjnych ), to jest w postaci cząstek o wymiarach ok. 0,1 - 0,5 mikronów. Trwałość układu 
zapewniają dodatki środków powierzchniowo czynnych.

Jakie zalety posiada dyspersja asfaltowo gumową . 
Dyspersja asfaltowo gumowa jest jednorodną, masą koloru brunatnego o konsystencji gęstopłynnej 
lub pastowatej i posiada właściwości tiksotropowe, to znaczy jego pozorna lepkość wydaje się większa 
niż rzeczywista ( zjawisko bitej śmietany ). Jest to jednak prawidłowa konsystencja robocza, 
umożliwiająca swobodne, łatwe rozprowadzanie na zimno po izolowanej powierzchni, nie wymagająca 
niemal żadnego wysiłku ( i bez potrzeby ogrzewania materiału). Pastowata konsystencja i 
tiksotropowe właściwości umożliwiają przy tym jednokrotne nanoszenie warstw izolacyjnych o 
grubości ok. 1 mm, nie spływających z powierzchni pochyłych lub pionowych. Dyspersja asfaltowo 
gumowa może być również nanoszona na wilgotne podłoża bez obawy utraty przyczepności, w wielu 
przypadkach uzyskuje się nawet przy wilgotnym podłożu lepszą przyczepność ( np. na betonie). 
Ponadto, w przeciwieństwie do znanych lepików na zimno, abizol, izoplast, nie zawiera żadnych 
rozpuszczalników organicznych, jest bezwonny, niepalny, nietoksyczny i całkowicie bezpieczny przy 
stosowaniu.

Charakterystyka techniczna powłok.
1./ Wygląd zewnętrzny:
Masa dyspersja tworzy czarne, zwarte, monolityczne, jednorodne, plastyczno-elastyczne powłoki 
ochronne o gumopodobnych właściwościach, całkowicie odporne na długotrwałe działanie wody, 
nieodporne natomiast na działanie rozpuszczalników organicznych (benzen, toluen, benzyna, olej 
napędowy, solwent, nafta, estry ).
2./ Przyczepność do betonu:
Powłoki z masy dyspersyjnej odznaczają się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża betonowego i 
pod wpływem długotrwałego działania wody ( próba co najmniej 7 - dniowa ) nie zostaje wymyte 
względnie odmyte.
3./ Właściwości tworzywa powłokowego:
- temperatura mięknienia wg. PiK - co najmniej +100C
- twardość wg. Shorea - 25-35 Sh
- wytrzymałość na rozciąganie - 300-400 kPa
- wydłużenie względne przy zerwaniu - 200-300%
- temperatura łamliwości wg. Frassa - poniżej -20C
- giętkość wokół pręta o grubości 50 mm, powłoka grubości 1,0 mm - do co najmniej -10C
- wodoszczelność powłoki gr. 1,0 mm - całkowita
- spływność powłoki z pionu w 80C
powłoka grubości 1,0 mm - 0 mm
ciężar właściwy - ca 1,0

Do wykonywania powłok dachowych wg. niniejszej technologii są stosowane:
- asfaltowo - gumowa masa dyspersyjna ,
- posypka mineralna, 
- wkładki zbrojące - PP.



Posypki mineralne są stosowane do zabezpieczania powierzchni powłoki przed bezpośrednim 
działaniem promieni słonecznych. Najkorzystniej stosować minerały o blaszkowatej strukturze ziaren 
to jest np. łupek chlorytowo serycytowy, łupki frylitowe stosowane również jako posypki papowe. Jako 
posypka może być również stosowany drobnoziarnisty piasek o uziarnieniu do 1,0 mm
Wkładki zbrojące są stosowane do wzmacniania szczególnie newralgicznych miejsc pokrycia 
dachowego jak np. wokół wpustów, do nakrywania blacharki i opierzeń, w korytach spływowych itp.
Jako wkładki mogą być stosowane odpowiednio przykrojone pasy włókien tkanin syntetycznych 
( przeszywanych lub klejonych )oraz welon szklany o gramaturze M-64 i M-100 . Dobierać należy 
wkładki o możliwie luźnej strukturze, by maksymalnie ułatwić wnikanie masy dyspersyjnej i uzyskać 
całkowite przesycenie materiału zbrojącego.

 

Dyspersja asfaltowo gumowa, w odróżnieniu od metod tradycyjnych, daje jednolitą powierzchnię 
pozbawioną jakichkolwiek łączeń. Bardzo duża elastyczność tej powłoki eliminuje wszelkie skutki 
naprężeń i wibracji na dużych dachach przemysłowych.


