Bituminøs koldklæber
Beskrivelse


DERBIBOND UNI er en bituminøs koldklæber for effektiv
vedhæftning af bituminøse membraner og giver desuden et
supplerende vandtæt lag mellem underlaget og membranen.

Fordele


Giver en perfekt og total vedhæftning



Hurtig og effektiv påføring, specielt udviklet til vedhæftning af Derbibrite NT, Derbigum Arte og
Derbipure. Også perfekt til anvendelse af andre bituminøse tagmembraner.



Forbedret komfort for tagdækkeren.



Kan anvendes på stort set alle eksisterende underlag.



Sikrere påføring på grund af minimal brug af åben ild



Bibeholder membranens egenskaber bedre end ved brug af svejsning med åben ild



Fjerner automatisk små ujævnheder i underlaget



Tillader mindre korrektioner under påførelsen



Gennemprøvet teknik med over 50.000.000 m2 pålagt



Klar til brug



Miljøvenlig – fås i genbrugelige IBC-cubitainer á 1000 kg (mindre affald på byggepladsen)



Forbliver elastisk, absorberer termiske stød, tillader mindre bevægelser i bygningen og underlaget.

Anvendelse
Forbrug:
Udstyr:

± 1 kg/m2 afhængig af klimatiske forhold og overfladens beskaffenhed
- DERBIGUM spartel / skraber
- Spray-gun
Rengøringsmiddel: DERBICLEAN NT: et biologisk nedbrydeligt, miljøvenligt rengøringsmiddel.

Dette dokument annullerer og erstatter alle tidligere udsendte produktdatablade.
Alle anførte værdier er nominelle og underlagt normale produktions tolerancer.

Emballage
Spand af:
Cubitainer:
Bemærk:

25 kg.
1000 kg.
25 kg spande er tilgængelige med polyethylene ECO-pose. Spanden kan genbruges
både under og efter brug, begrænser affald til kun ECO-posen.

Tekniske data
Materialeforbrug:
Ikke flygtige stoffer:
Antændelsespunkt Pensky Martens cc:

1,1 til 1,2 kg./l.
75%
> 45 °C

Opbevaring
I lufttæt emballage på et ventileret sted, fjernt fra varmekilder.
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Brugsanvisning
A/ Klargøring af overfladen
• Fej overfladen for at fjerne alle løse genstande og
overflødige materialer.
• Kontroller at underlaget er rent og tørt, og udfør
nødvendige forberedelser.
• Ved renovering, fjern eventuelle dampbuler.

A

B/ Anvend DERBIBOND UNI og “Fold-in” metoden

• Rul ud og tilpas membranen, sørg for at overlæg på
10 cm. er uden klæber. Fold banen halvvejs tilbage.
DERBIBOND UNI påføres med Spray-gun eller
DERBIGUM skraber på et rent og tørt underlag.
Læg banen tilbage i klæberen og gentag metoden for
den anden halvdel af rullen.
• Tillad membranen tilstrækkelig hviletid afhængig af
temperaturforholdene.

B

C/ Anvend DERBIBOND UNI og “Roll-in” metoden

C

• Når DERBIBOND NT er blevet påført med Spray-Gun,
rulles membranen direkte ud i klæberen. Sørg for at
overlæg på 10 cm. er uden klæber.
• For temperaturer under 10° C er “Fold-in” metoden
den bedste.

D/ Tætning af membranens overlæg
• Overlæg skal svejses omhyggeligt med åben ild på hele bredden på 10 cm. og derefter trykkes
med ± 15 kg trykhjul. Tværgående overlæg er 15 cm. En lille mængde bitumen skal flyde ud.
Overskydende bitumen kan glattes ud med en opvarmet spartel. (NB! Koldklæberen kan ikke bruges
til at tætne overlæg).
• For overlæg uden brug af åben ild - se datablad for DERBISEAL S (overlægsbredde 12 cm.), eller brug
varmluft (10 cm.).
• Arbejdet må ikke udføres i regnvejr.

