DERBISEAL S
®

Hurtigt forseglende modificeret bitumenmastik

Beskrivelse
DERBISEAL S er en hurtigt forseglende modificeret bitumenmastik, velegnet til vedhæftning på
visse former for tagpaneler og til forsegling af overlæg

Fordele
Giver vedhæftning på en lang række kompatible tagpaneler på grund af sin særlige
sammensætning af bitumen og polymerer
Et produkt som er velegnet til lukning af overlæg.
Klar til brug, ingen udløbsdato, frost-sikker
Ikke giftigt
Hurtigt og effektivt påføring
Sikker påføring på grund af reduceret brug af åben ild (specielt til overlæg)
Forbliver elastisk efter tørring, absorberer termiske chok, tillader mindre bevægelser i underlaget
Ved anvendelse i kombination med Derbibond S, Derbiseal S opnås en 100% vandtæt løsning uden
brug af åben ild
kombinerer kvalitet, effektivitet, hastighed, sikkerhed og pålidelighed

Anvendelse
Forbrug:

- DERBIGUM overlæg
- For langsgående overlæg 2 striber, eller 300 g / lm
- For tværgående overlæg 3 striber, eller 450 g / lm
- Striber: ± 30 mm bred og ± 4 mm tykt
Udstyr:
- spartel
- håndpumpe K2 og MASTIC GUN K4
- skruepumpe K15
Anvendelsestemperatur: fra 5 °C
Rengøringsmiddel : DERBICLEAN® NT

Emballage

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

Spand af :
Tube af :

12 kg / 25 kg / 30 kg
1,5 kg / 3 kg

Tekniske data
Densitet :
Ikke flygtige stoffer :
Flammepunkt cc :

1,1 kg/l
85 %
23 °C

Opbevaring
I lufttæt emballage på et ventileret sted, fjernt fra varmekilder.
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Brugsanvisning
A/ Klargøring af overfladen

A

UÊ Påfør DERBISEAL S på en ren, tør og fedtfri overflade
UÊ På absorberende overflader, påføres først DERBIPRIMER
(S, GC eller E) som skal tørre først.

B / Påfør DERBISEAL S for at fastgøre tilpassede isoleringsplader.
UÊ Brug passende tilbehør og påfør DERBISEAL S strenge ved at bruge
B

K2 håndpumpe, pneumatisk pumpe K4 eller skruepumpe K15.
Eventuelt påfør DERBISEAL S ved at bruge en spartel.
UÊ På ståldæk (*): Afhængig af ståldækkets geometri og kalkulation af
vindlast, påfør en streng med DERBISEAL S pr. fold i tagets centrale
område, og to strenge i rand- og hjørnezoner. Længden af de
isolerede plader skal være vinkelrette på dækkets folder.
UÊ På sammenhængende underlag (*), som gamle bituminøse
tagmembraner, underlag eller dampspærre: DERBISEAL S kan påføres
som strenge på overfladen eller som punkter på undersiden af de
isolerende plader.
UÊ Læg og pres isolationspladerne ned umiddelbart i det nyligt påførte
DERBISEAL S. Sørg for, at de passer tæt sammen og placer dem i
sik-sak for bedre stabilitet. Det kan være nødvendigt at påføre ekstra
masse i rand- og hjørnezoner.

C / Anvend DERBISEAL S for at forsegle DERBIGUM overlæg.

C

UÊ Ingen brug af åben ild tætning af DERBIGUM overlæg
(på langsgående 12 cm, tværgående 15 cm) er muligt
ved hjælp af DERBISEAL S. Da disse ”ingen brug af
åben ild” påføringsteknikker kræver meget specifikke
kompetencer, tøv ikke med at kontakte Imperbels tekniske
afdeling for yderligere information. Alternativt deltage
i en specifik ”ingen brug af åben ild uddannelse” på
Imperbel Training Center.

UÊ DERBISEAL S kan anvendes på:
-

zink
metal dæk
gamle bituminøse membraner
DERBICOAT dampspærre

