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Bitumineuze afwerkings - en herstellingspasta

Verpakking

  DERBIMASTIC S is een bitumineuze afwerkings- en herstellingspasta, ideaal voor het perfect 
waterdicht maken van meerdere soorten dakafwerkingen. 

Beschrijving 

Verbruik :  -  dakrand- en muuraansluitprofi elen : ±10 lm/koker (310 ml)
  -  soepele aansluiting in twee lagen : 1 kg/lm op 12 cm breedte (versterkt   -  soepele aansluiting in twee lagen : 1 kg/lm op 12 cm breedte (versterkt 
      met een strook glasvlies)
Toebehoren :  - truweel
  - handpistool K600 
  - handpistool K2 en drukpistool MASTIC GUN K4
Reiniging : DERBICLEAN NT

Plaatsing

  Ideale, noodzakelijke en waterdichte verbinding tussen het bitumineus membraan en alle andere 
detailafwerkingen op het dak

  Blijft soepel en verzekert een duurzame, waterdichte afwerking
  Bestand tegen alle weersomstandigheden en UV-straling
  Scheuren en blazen kunnen vlot en vlamvrij hersteld worden

Voordelen

Dichtheid :   1,3 kg/l
Niet vluchtig residu :   85 %
Vlampunt (Pensky Martens cc).  49°c

Technische informatie

Bus van : 5 kg / 12 kg / 25 kg
Koker van : 310 ml
Worst van : 600 ml / 2 kg
Opmerking :  Op aanvraag, worden de 25 kg bussen met een polyethyleen ECO-ZAK 

geleverd. De ECO-ZAK houdt de bus schoon tijdens en na gebruik. 
 Het afval wordt zodoende beperkt tot de ECO-ZAK.

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

Bewaring
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DERBIMASTIC® S



Hoe aanbrengen ? 

Gebruiksaanwijzing

• Breng DERBIMASTIC S aan op een droge, zuivere 
ondergrond, dewelke geborsteld is om alle losliggende 
elementen te verwijderen.

 
• Op absorberende ondergronden is het aanbevolen om 

eerst een DERBIPRIMER (S, GC or E) aan te brengen.

A/ Voorbereiding ondergrond  

A

B/ DERBIMASTIC S aanbrengen

• Op oude bitumineuze membranen, gebruik 
DERBIMASTIC S om scheuren, barsten en blazen te 
herstellen. Blazen dienen eerst kruisvormig ingesneden te 
worden, gedroogd en met DERBIMASTIC S ingekleefd 
worden. Daarna afwerken met 2 lagen DERBIMASTIC S,  
versterkt met geweven glasvlies. 

• Op een nieuw dak, gebruik DERBIMASTIC S als 
waterdichte afwerkingspasta. Specifi ek voor het afdichten 
van metalen of polyester dakrand- en aansluitprofi elen is 
DERBIMASTIC S eveneens beschikbaar in kokers of in 
worstverpakkingen voor gebruik met de handpomp K2 
of pneumatische pomp K4.

• DERBIMASTIC S kan eveneens gebruikt worden als fl exibele 
waterdichte verbinding tussen het bitumen membraan en 
allerhande aansluiting met schouwen, verluchtingspijpen 
of diverse kleine dakdoorboringen. Dit product biedt vaak 
de ideale oplossing voor het afkitten van moeilijke details 
of voor het uitvoeren van noodherstellingen. 

 
• Soepele dakrandaansluitingen kunnen met 2 lagen 

DERBIMASTIC S uitgevoerd worden, versterkt met 
geweven glasvlies. 

• Het oppervlak kan uitgevlakt worden met een 
opgewarmde troffel. DERBIMASTIC S kan aangebracht 
worden op beton, cement, vezelcement, metaal, pvc en 
polyester.
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