DERBIMASTIC S
®

Bituminøs fugemasse for overgange og detaljer
Beskrivelse
u DERBIMASTIC S er udviklet til at tætne tagprofiler, kantinddækninger, imprægnering af små
og vanskelige detaljer og styrke svage områder af den bituminøse membran.

Fordele
u Ideel vandtættende klæbemiddel for alle kontaktflader mellem tagmembranen og diverse
u
u
u
u
u
u

tagdetaljer som skorstene, ovenlysvinduer, nedløb o.s.v.
Nyttig til forsegling af nødreparationer
Holder sin fleksibilitet og giver en holdbar vandtæt overflade
Modstandsdygtig overfor de fleste klimatyper
Nem og flamme fri reparation af revner og samlinger i gamle bituminøse tagmembraner
UV bestandig
Fremragende vedhæftning til forskellige underlag så som bituminøse produkter, beton, sten, træ,
isolering, metaller m.v.

Anvendelse
Forbrug :
		
Udstyr :
		

-

forsegling af tagprofiler: ± 10 lm/tube (310 ml)

-

spartel
fugepistol

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 :
Patron of :
Forsigtig :

5 kg / 12 kg / 25 kg
310 ml
25 kg spande fås med polyethylen ECO-taske, som holder spanden
ren både under og efter brug, begrænser kemisk spild til kun ECO-posen.

Tekniske data
Densitet :			
Ikke flygtige stoffer :			
Flammepunkt (Pensky Martens cc).

1,3 kg/l
85 %
49°c

Opbevaring
I lufttæt emballage på et godt ventileret sted, fjernt fra varmekilder
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Kontor Sjælland - Naverland 2 - 2600 Glostrup
E-mail: info@eurotag.dk - www.derbigum.dk
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Brugsanvisning
A/ Klargøring af overfladen

A

• Påfør DERBIBIMASTIC S på en ren og tør

overflade, som er fejet ren for alle løse
genstande og overflødige materialer.

• På absorberende underlag anbefales det først

at anvende en DERBIPRIMER (S, GC eller E),
og tillade det at tørre

B/ Påfør DERBIMASTIC S
• På gamle bituminøse tagmembraner bruges

B

DERBIMASTIC S til at reparere revner, sprækker og
buler. Buler skal skæres på kryds, tørre og fyldes
med DERBIMASTIC S. Påfør 2 lag DERBIMASTIC S
med glasfiber i.

• På et nyt tag, kan du bruge DERBIMASTIC S som

en efterbehandlings imprægnering.

• DERBIMASTIC S kan anvendes på alle fleksible

vandtætte samlinger mellem den vandtætte
membran og skorstene, ventilationsrør og
andre små taggennembrydninger. Det er også
den ideelle løsning til vanskelige detaljer eller til
nødreparationer.

• Fleksible inddækninger er også lavet med to lag

DERBIMASTIC S og en glasfiber forstærkning.

• Overfladen kan glattes ved hjælp af en varm

spartel. DERBIMASTIC S kan anvendes på beton,
cement, fiber-cement, metal, pvc og polyester.

