TÆT TAG
DERBIGUM

Membraner til
anlægsarbejder

Derbigum membraner
slutter tæt og er lette
at arbejde med…
Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i
konstruktionen. Den skal kunne modstå
belastninger under byggeriet, og den skal
kunne holde tæt i alle planer. Den skal
kunne leve sit eget liv uden hensyn til,
om der ligger asfalt, fliser, grus, græs,
jord, sten eller beton oven på isoleringen.
Membranen skal iøvrigt også kunne klare
sig helt uden belægning.
Derbigum membraner beholder deres
gode egenskaber, både når de udsættes
for ekstrem kulde og høj varme. Alt det
og meget mere kan vi stå inde for, når du
vælger en Derbigum løsning til din næste
vandisoleringsopgave.
Derbigum vandisolering er en 5 mm tyk
og smidig banevare af polymermodificeret
asfalt med to armeringslag; glasfibervæv i
det yderste lag, der beskytter mod solens
UV-stråling og mekaniske skader samt
polyesterfilt i mellemlaget, som giver en
enestående brudforlængelse.
Alt er indstøbt i polymermodificeret
asfalt. Den stærke vedhæftning mod
underlaget bevirker, i kombination
med materialets øvrige egenskaber, at
Derbigum slutter tæt og sikkert, selv
hvor belægningen er udsat for ekstra
store belastninger.
Elasticitet
Derbigum har fremragende egenskaber,
når det gælder elasticitet og brudforlængelse som følge af den kraftige polyesterfilt i mellemlaget. Derbigum er i stand
til at optage bevægelserne i forskellige
bygningsdele og konstruktioner, ligesom
belægningen er velegnet til anvendelse på
alle underlag.

Polymermodificeret asfalt
Alle lag i Derbigum indeholder polymermodificeret asfalt. Glasfibervævet og
polyesterfilten er helt indstøbt, og det
nederste isoleringslag består af et ekstra
tykt lag asfalt. Polymermodificeret asfalt
ældes ikke som den normale asfalt.
Derbigum beholder derfor spændstigheden
og fleksibiliteten i meget lang tid og er selv
ved ekstreme belastninger tæt og stabilt på
alle former for underlag.

Tykkelse (±0,2mm)
5 mm
Armering – glasfibermåtte
55 g/m2
Armering – polyesterfilt
260 g/m2
Smeltepunkt
150°C
Kuldefleksibilitet
-20°C
(Ø dorn 30 mm - 180°-5 sek.)
Vandgennemtrængelighed under tryk
ingen ved 40 mvs
Trækstyrke
Langsgående:
brudstyrke
1150 N/5 cm
brudforlængelse
50 %
Tværgående:
brudstyrke
1150 N/5 cm
brudforlængelse
50%
Modstansdygtig overfor
perforering
Langsgående
250 N
Tværgående
250 N
Bredde
1100 mm
Længde
7270 mm
Overfladeareal/rulle
8 m2
Vægt/rulle
42 kg
Produktionen kontrolleres af de tekniske
prøveanstalter SECO & VERITAS.

Kvalitetscertificeret iht. ISO 9002
Miljøcertificeret iht. ISO 14001 og EMAS
Godkendt af ETA-Danmark

1 – I bryggers, på badeværelser
eller i andre vådrum er det let
og rigtigt at pålægge Derbigum
membran. Belægningen er så
elastisk, at den kan lægges på
alle typer overflader.
Derbigum membraner er et
økonomisk fordelagtigt og
godt alternativ til andre
materialer og metoder.

2 – Derbigum giver optimale
løsninger på for eksempel,
gårdspladser, hvor der
kræves membranisolering.

3 – Derbigum findes også
som tætningslag til tage og
der er udlagt flere mio m2 i
Danmark.

Derbigum membraner dækkes uden problemer med alt
fra asfalt til beton. Derbigum
membraner kan også henlægges uden dæklag.

Derbigum egner sig lige så
godt til renovering som til
nytækning og kan kombineres
med forskellige former for
isolering.

4 – På broer er Derbigum
membraner perfekte til vandisolering. Vibrationer og andre
bevægelser i konstruktionen
påvirker ikke produktet.

5 – Beskyttelse af bygninger
mod opstigende fugt ved
brug af Derbigum membraner
giver langsigtet og sikker
tryghed mod skader.
Derbigum membraner er
stabile på lodrette flader.

6 – På parkeringsdæk skal
membraner ofte pålægges,
hvor der både er vandrette
og flade afslutninger.
Derbigum kan anvendes ved
alle hældninger og tåler de
specielle belastninger som
konstruktionen er udsat for,
uanset om der er tale om
hedebølge eller kuldeperiode.
Samlinger og inddækninger
af afløbsbrønde
bliver helt tætte
og stærke.

1 – Trykudjævnende beton
2 – Derbigum vandisolering

3 – Betonkonstruktion
4 – Græs, fliser, asfalt mv.

Glasfiber
I yderlaget ligger der glasfiber, som
beskytter mod mekaniske påvirkninger
som stød og slag – samt kulde og
UV-stråling fra solen.
Arbejdsmetode
Alle samlinger udføres med overlæg,
som sammensvejses og presses sammen
med en trykrulle.
Over dilatationsfuger lægges et dobbelt
lag, og udlægningen kan ske, selv om
der samtidig skal udføres andet arbejde.
Man kan, om nødvendigt, køre direkte
på de udlagte baner.
Primer påføres underlaget der, hvor
underlaget kræver det for at styrke
vedhæftningen.

Eurotag og tagentreprenørerne
De første ruller med Derbigum kom til
Danmark i midten af 70’erne.
Målsætningen igennem alle årene har
været at levere garanterede langtidsholdbare tætte tage til husejere og
industrikunder.
Kvalitetsmålet satte vi fra starten meget
højt. Vi arbejder med specialuddannede
fagfolk, der ved, hvordan professionelle
løsninger udføres.
Alt vores arbejde udføres af godkendte
tagentrepenører, der har gennemgået
uddannelse i Belgien, hvor Derbigum
produkterne fremstilles, samt på egen
tagdækkerskole i Danmark. Derbigums
godkendte tagentrepenører findes i hele
Danmark og er altid lige i nærheden af
den næste opgave.

www.idekompagniet.com

Vil du vide mere, er du velkommen til
at kontakte os eller besøge os på
www.derbigum.dk.
Vi glæder os til at høre fra dig!

Eurotag Danmark A/S
Paludan Müllers Vej 82 · 8200 Århus N
Telefon 70 15 15 17 · Telefax 70 15 15 18

www.derbigum.dk
info@eurotag.dk

