®

Eko - přátelský pevně se formující ﬂexibilní lepidlo a profesionální tmel
Popis
 Derbitech Sealstick HD polymer je určený k spojování všech běžných stavebních materiálů
a střešních membrán.

 Derbitech Sealstick je lepidlo přátelské k životnímu prostředí pevně formovatelné a

ﬂexibilní profesionální tmel pro spojování na střechách, střešních tašek, střešních proﬁlů,
střešních oken, ventilačních systémů, okapů, kolem komínů,oken a dveří spojení.

Výhody
 Výborné lepidlo bez penetrace na bituminosní střešní materiály, kov, dřevo, minerály a
většinu syntetických povrchů.

 Vynikající trvalá elasticita.
 Vysoce odolné proti UV záření ve všech klimatických pásmech.
 Může se používat v sanitárních zařízeních, v prostorech kuchyní, dobře odolává proti
bujení plísni.






Může být natřen nátěry ředitelné vodou.
Lepidlo lze použit na lehce vlhké a porézní podklady, jako kameny beton, …
Dobře se aplikuje.
Přátelský k životnímu prostředí:neobsahuje VOC, isokanáty ani phtaláty.

Užití
Balení :
Vybavení :
Čistící materiál :

plněno 9 lm/kazety 290 ml
tmelení ± 290 ml /m²
ruční pumpa pneumatická plnící pistole.
DERBICLEAN® NT

Balení
Kazeta :
Barvy :

290 ml x 12 /krabička
Černá, bílá, šedá..

Tento dokument ruší a nahrazuje jakýkoli dokument předchozí.
Všechny hodnoty jsou nominální s normálními výrobními tolerancemi.

Technická data

A/01/DBG/220/CZ/10-2011

Základ :
Výztuha -A -tvrdost :
Protažení až k zlomu :
Čas nutný k zaschnutí :
Čas tvrdnutí :
Odolnost vůči teplotě :
Hustota :
Chemická odolnost :

HD Polymer
25 ± 5 podle DIN 53505
> 500 % podle DIN 53504 S2
cca. 30 minut při 23°C / 50 % H.R.
3 mm po 24 h
- 40°C up to + 90°C
1.45 kg/l
Dobrá: vůči alifatickým ředidlům,olejům ,tukům, ředěným
anorganickým kyselinám a alkaloidům.
Není odolný vůči koncentrovaným kyselinám a chlorovaným
uhlovodíkům.

Skladování a doprava
Ve vzduchotěsném balení v chladných a suchých podmínkách mezi + 5°C a + 25°C :
Životnost: 12 měsíců v originálním balení
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Instrukce pro použití

A/ Úprava povrchu
• Použití: Derbitech Sealstick na čistý
suchý, odmaštěný, stabilní povrch,
který byl předem okartáčován, aby byly
odstraněny všechny volné části.
• Derbitech Sealstick drží na lehce
vlhkém
porézním
povrchu,
ale
upřednostňuje se suchý povrch.

A

B/ Aplikace

B

• Derbitech Sealstick je možno použít pro
všechny ﬂexibilní vodotěsná spojení mezi
bituminosní vodotěsnou membránou a
komíny,střešními taškami, střešními proﬁly,
střešními okny, ventilačními systémy,okapy,
a jinými malými střešním penetracemi.
• Derbitech Sealstick se může také použít
pro různé utěsnění aplikací v budovách a
průmyslových stavbách.
• Derbitech Sealstick se může použít jako
univerzální ﬂexibilní lepidlo s vysokou
odolností proti pohybům a vibracím.
• Rozměry spojů
Minimální šířka 3 mm
Maximální šířka 30 mm
Minimální hloubka 5 mm
Doporučená šířka spoje = hloubka x 2
• Derbitech Sealstick může být natřen přes
barvy rozpustné ve vodě, doporučujeme
však provést test slučitelnosti před tím než
provedeme úplnou aplikaci. Alkalické barvy
lze také použít, ale může být prodloužena
doba schnutí.
• Aplikace na podklad teploty od + 5°C do +
40 °C
• Čištění nového výrobku: DERBICLEAN® NT
• Čištění nářadí: Mýdlový roztok ještě před
ztvrdnutím povlaku

