DERBIPRIMER S
®

Kold bituminøs imprægneringsprimer

Beskrivelse
DERBIPRIMER S er en kold bituminøs imprægneringsprimer, specielt udviklet for optimal vedhæftning
på bituminøse tagflader og bitumen-baserede tagdækningsprodukter på porøse eller absorberende
overflader.
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Optimal vedhæftning af tagmembraner
Hæfter på eksisterende underlag
Kan anvendes på alle tilgængelige overflader
Klar til brug, ingen udløbsdato, frost-sikker
Hurtigt og effektivt påføring
Fås i genbrugelige IBC cubitainer (1000 liter)
Efter påføring af DERBIPRIMER S, kan man arbejde på en støvfri og ikke-klæbrig overflade.

Anvendelse
Forbrug : 			
Udstyr :		
		
Rengøringsmiddel :		
Tørretid : 			

fra 0,25 l/m2 til 0,75 l/m2 alt efter overfladens beskaffenhed
- medium pensel eller rulle
- Lavtryks sprøjtepistol med sprøjtedyse 18/50
DERBICLEAN® NT
1 til 3 timer, alt efter klimatiske forhold og overfladens beskaffenhed

Emballage
Spand af :

Dette dokument annullerer og erstatter ethvert andet dokument tidligere offentliggjorte.
Alle viste værdier er nominelle og underlagt normale fabrikationstolerancer.
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(på forespørgsel)

Tekniske data
Densitet :		
Ikke flygtige stoffer :		
Flammepunkt :		

0,9 kg/l
55 %
27 °C

Opbevaring
I lufttætte dåser på et godt ventileret sted, fjernt fra varmekilder.
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Brugsanvisning
A/ Klargøring af absorberende overflader
• Fej overfladen for at fjerne alle løse genstande

A

og overflødige materialer.
• Foretag eventuelle nødvendige reparationer
på den gamle tagmembran ved anvendelse af
en gasbrænder eller DERBIMASTIC S.
• Hvis det afsluttende lag skal belægges eller
males, skal alle spor af mos fjernes.
DERBIPRIMER S kan anvendes på:
- beton, murværk, cement, fiber-cement og
cellebeton
- træpaneler
- gamle bituminøs membraner
- jordddækkende konstruktioner og fundamenter.

B/ Påfør DERBIPRIMER S

B

• Overfladen skal være ren og tør.
• Påfør med en pensel, rulle eller sprøjtepistol med

sprøjtedyse 18/50.
• Eventuelt overskydende materiale skal altid
fjernes.
• Arbejdet må ikke udføres i regnvejr.

