Bitumineuze aluminiumcoating voor regeneratie

Beschrijving
 DERBISILVERTOP SPRAY is een aluminiumhoudende coating op basis van bitumen voor het

vernieuwen en onderhouden van daken in staalplaat, aluminium, zink, vezelcementplaten of
bitumineuze waterdichtingsmembranen.

Voordelen









Vermindert de oppervlaktetemperatuur.
Droogt dubbel zo snel en blijft soepel.
Vormt een uitstekende bescherming tegen corrosie en mosvorming.
Regenereert oude bitumineuze membranen en maakt ze waterdicht.
Hecht uitstekend op poreuze ondergronden en dicht de microscheurtjes.
Biedt extra UV-bescherming.
Verlengt de levensduur van uw waterdichtingsmembraan.
Het gebruik van een airless-pistool geeft een hoger rendement.

Plaatsing
Verbruik :

Toebehoren :

Reiniging :
Droogtijd :

in functie van de aard en de staat van de ondergrond:
± 0,3 l/m2 op metaal
± 0,4 l/m2 op naakt membraan
± 0,5 l/m2 op beton en vezelcement
- borstel
- airless-pistool met sproeikop
> karakteristieken
- spuithoek: 50°
- spuitopening: 43 mInch
- druk: 200 BAR
- debiet: 7l/min
DERBICLEAN® NT
droog binnen 12 uur (in functie van de weersomstandigheden)
Opgelet! goed oproeren voor gebruik.

Verpakking

Dit document annuleert en vervangt elk vorig gepubliceerd document.

Bus van :

4l
20 l

Technische informatie
Dichtheid :
Niet vluchtig residu :
Vlampunt Pensky Martens cc :

1,03 kg/l
63 %
27 °C

Bewaring
In gesloten verpakking, in een goed verlucht lokaal, ver van elke warmtebron.
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Gebruiksaanwijzing

A/ Oppervlaktevoorbereiding voor bitumineuze membranen*
• Een nieuw dak moet met water en detergent gereinigd
en ontvet worden.

A

• Bij oude daken de ondergrond grondig borstelen om

alle losliggende deeltjes te verwijderen. Alle mossporen
met een ontmosser verwijderen en het oppervlak
volledig laten drogen. Scheuren en blazen dichten met
DERBIMASTIC® S en glasvezelband.

• Vooraf een laag DERBIPRIMER® (S, GC of E) aanbrengen
op absorberende ondergronden.

B/ Derbisilvertop Spray aanbrengen
• Derbisilvertop Spray goed omroeren en vervolgens

B

aanbrengen met een borstel of een airless-pistool op een
zuivere en droge ondergrond.

• Het werk onderbreken bij regenweer.

• Derbisilvertop Spray wordt gebruikt op :
- oude bitumineuze waterdichtingsmembranen
- oude metalen oppervlakken
- beton en cement

(*) Ontkoppel de waterafvoeren van de wateropslagtank en maak
een tijdelijke verbinding met het rioleringssysteem.

