Miljøvenligt hurtigt hærdende fleksibelt klæbemiddel og professionelt tætningsmiddel
Beskrivelse
 DERBITECH Sealstick HD polymer er designet til at passe til alle gængse byggematerialer og
tagdæknings membraner.

 DERBITECH Sealstick er et miljøvenligt og hurtigt hærdende fleksibelt klæbemiddel og et
professionelt tætningsmiddel til samlinger af tage, tagsten, tagprofiler, ovenlys, ventilationssystemer,
regnvandsudløb og omkring skorstene, vinduer eller ved dør tilslutninger.

Fordele
 Fremragende vedhæftning, uden brug af grunder, på bituminøse tagmaterialer, metal, træ,
mineralske og de fleste syntetiske overflader.









Fremragende vedvarende elasticitet.
Meget modstandsdygtig over for UV- og vejrforholdene i de fleste klimatyper.
Kan anvendes i køkken og sanitære områder, god modstandsdygtighed overfor skimmelvækst.
Kan overmales med vandbaserede malinger.
Hæfter på lidt fugtige porøse overflader, såsom sten, beton, o.s.v.
God anvendelighed og nem at bruge.
Miljøvenlig: indeholder ingen flygtige stoffer (VOC’s), ingen isocyanater eller Phthalater.

Forbrug
Forbrug:
Udstyr:

Dette dokument annullerer og erstatter alle tidligere offentliggjorte dokumenter
For at forbedre sine produkter forbeholder producenten sig ret til at ændre dem uden forudgående varsel.

Rengøring:

Fugning 9 lm / patron af 290 ml
Limning ± 290 ml / m2
Fugepistol
Phneumatisk fugepistol
DERBICLEAN NT

Emballage
Patron af:
Farver:

290 ml x 12 stk. pr kasse
Sort, grå

Tekniske data
Base:
HD Polymer
Shore A hårdhed:
25 ± 5 i henhold til DIN 53505
Brudforlængelse:
> 500% i henhold til DIN 53504 S2
Overfladetør:
ca. 30 minutter ved 23 °C / 50% R.F.
Hærdning:
3 mm efter 24 timer
Temperaturbestandighed: - 40 °C op til + 90 °C
Densitet:
1,45 kg / l
Kemisk resistens:
God: til alifatiske opløsningsmidler, olie, fedt, fortyndede uorganiske syrer
og baser.
Ikke bestandig mod koncentrerede syrer og chlorerede kulbrinter.

Opbevaring og transport
I lufttæt emballage under kølige og tørre forhold mellem + 5 °C og + 25 °C:
Holdbarhed: 24 måneder i den originale emballage.
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Brugsanvisninger

A/ Klargøring
• Påfør DERBITECH Sealstick på en ren,

A

tør, affedtet, stabil overflade, efter at alt løst
materiale er børstet væk.
• DERBITECH Sealstick kan klæbe på lidt fugtige
porøse substrater, men tørre overflader er at
foretrække.

B/ Påføring

B

• DERBITECH Sealstick kan anvendes til alle fleksible

•
•

•

•

•
•
•

vandtætte forbindelser mellem bituminøse membraner
og skorstene, tagsten, tagprofiler, ovenlys,
ventilationsanlæg, regnvands udløb og andre små
taggennembrydninger.
DERBITECH Sealstick kan også anvendes til
almindelig forsegling i bygge og anlægs industrien.
DERBITECH Sealstick kan anvendes som et universal
fleksibelt klæbemiddel med høj modstandsdygtighed
overfor bevægelser og vibrationer.
Fuge mål
Min. bredde 3 mm
Maks. bredde 30 mm
Min. dybde 5 mm
Anbefalet bredde af fuge = dybde x 2
DERBITECH Sealstick kan overmales med
vandbaseret maling, vi anbefaler dog en
kompatibilitetstest forud for den fulde anvendelse.
Alkydmalinger kan også anvendes, men derved
forlænges tørreprocessen.
Anvendelses- og påførings temperatur fra + 5 °C til
+ 40 °C
Rengøring inden skinddannelse: DERBICLEAN NT
Værktøj: Rengøres med sæbevand inden
skinddannelse.

