Kold bituminøs primer

Beskrivelse
DERBIPRIMER GC er en kold bituminøs primer, som sikrer optimal vedhæftning af membraner
til betonoverflader på konstruktioner og parkeringsdæk.

Fordele







Optimal vedhæftning for vandtætningsmembraner
Kan anvendes på alle eksisterende overflader
Klar til brug, ingen udløbsdato; frostsikker
Hurtig og effektiv påføring
Miljøvenlig, fås i genanvendelige IBC cubitainere (1000 ltr.)
Påføring kan ske på lidt fugtige overflader (fugtig, men ikke våd)

Anvendelse
Forbrug:

fra 0,20 l/m2 til 0,5 l/m2 alt efter overfladens beskaffenhed

Udstyr:

- pensel eller rulle
- Lavtryks sprøjtepistol med sprøjtedyse 18/50

Anvendelsestemperatur: min. 5 °C
Rengøringsmiddel: Derbiclean NT
Tørretid:

1 - 3 timer, alt efter klimatiske forhold og overfladens beskaffenhed

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

Emballage
Spand af:
IBC Cubitainer:

20 ltr.
1000 l (på forespørgsel)

Tekniske data
Densitet:
Ikke flygtige stoffer:
Flammepunkt:

0,89 kg/ltr.
55%
35 °C
2106

Opbevaring
I lufttætte spande på et ventileret sted, fjernt fra varmekilder.
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Brugsanvisning
A/ Klargøring af overfladen
• Fej overfladen ren for at fjerne
alle løse genstande og overflødige materialer.

A

• Foretag de nødvendige reparationer på den gamle
tagmembran ved hjælp af en gasbrænder eller
DERBIMASTIC S.
• Hvis det afsluttende lag skal belægges eller males,
skal alle spor af mos fjernes.
• På betondæk og konstruktoner, skal det tilsikres at
betonen er hærdet, ren og fedtfri. På opskummede
produkter, skal det tilsikres at produktet er kompatibelt
med DERBIPRIMER GC.

B/ Påfør DERBIPRIMER GC
• Metaloverflader skal være tørre og fedtfri inden priming.
• Fedt kan fjernes med et egnet opløsningsmiddel, eller brændes med
gasbrænder, i overensstemmelse med de lokale sikkerhedsbestemmelser.
B

• DERBIPRIMER GC kan anvendes på:
- beton, murværk, cement
- absorberende overflader før påsvejsning af bituminøse
vandtætningsprodukter
- Jorddækkende konstruktioner og fundamenter som vandafvisende lag
- metal dæk
• Fortrinsvis på tørre underlag. Absorberende overflader må være let fugtige,
men ikke våde.
• Påfør med en pensel, rulle eller sprøjtepistol med sprøjtedyse 18/50.
• Eventuelt overskydende materiale skal altid fjernes.
• Arbejdet må ikke udføres i regnvejr

