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PRODUKTY

Impregnacyjny werniks bitumiczny DERBIPRIMER S Ratio (*)/m2 0,30 l
Klin naro˝ny CANT STRIP Ratio (*)/m 1,05
Paroizolacja zgrzewana DERBICOAT S Ratio (*)/m2 1,14
Mocowanie DERBISEAL S Ratio (*)/m2 6 /m(**)

Termoizolacja Ratio (*)/m2 1,05
Podk∏ad zgrzewany DERBICOAT S Ratio (*)/m2 1,15
Hydroizolacja DERBIGUM SP Ratio (*)/m2 1,18
(*) Wspó∏czynniki zosta∏y podane orientacyjnie dla pod∏o˝y p∏askich, w∏aÊciwych, suchych i nieporowatych.
WartoÊci na m2 i na warstw´. Np. uszczelnienie DERBIGUM SP-na m2: 1m2 + ∏àczenia 12% + piony 5% + detale i
przebicia 1% = 1,18 m2/m2 do przewidzenia.
(**) IloÊç mocowaƒ DERBISEAL S jest uzale˝niona od si∏y wiatrów.

Klasa klimatu wewn´trznego

WartoÊç odpornoÊci
3000 Pa

na wiatr*

Wykoƒczenie

SYSTEMOWE ROZWIÑZANIA TECHNICZNE

(*) WartoÊç odpornoÊci z p∏ytà izolujàcà

Membrana hydroizolacyjna DERBIGUM SP zgrzewana
Warstwa podk∏adowa DERBICOAT S zgrzewana

Termoizolacja klejona za pomocà DERBISEAL S
Klej bitumiczny szybko∏àczàcy DERBISEAL S

Paroizolacja DERBICOAT S zgrzewana
Impregnacyjny werniks bitumiczny DERBIPRIMER S

Pod∏o˝e betonowe

BE
TO

NPod∏o˝e BETON

Izolacja Dach ocieplany

Typ Dwuwarstwowy

Technika Zgrzewanie
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1. PRZYGOTOWANIE POD∑O˙A 

� Beton musi mieç co najmniej 2 tygodnie.
� Suszony powietrzem, wolny od zanieczysz-

czeƒ, smarów.
� Wykluczenie substancji niezwiàzanych jak:

gliny, zaczynów, osadów, etc...
� Maksymalna chropowatoÊç: 1,5 mm; mak-

symalna ró˝nica poziomów: 2 mm, b∏àd
p∏askoÊci wg linia∏u 100 mm: 2 mm.

� Idealny spadek pod∏o˝a powinien wynosiç
2% we wszystkich miejscach bioràc pod
uwag´ dopuszczalny spadek pod∏o˝a.

2. ZASTOSOWANIE BITUMICZNEGO WERNIKSU DO IMPREGNACJI NA ZIMNO

2.1. Typ produktu: DERBIPRIMER S
Werniks do impregnacji na zimno powsta∏y z
asfaltu naftowego w rozpuszczalnikach w´glo-
wodorowych.
Werniks ten jest przeznaczony dla poprawienia
przyczepnoÊci membran i wyrobów uszczelnia-
jàcych wytworzonych na bazie bitumu u˝ywa-
nego na powierzchniach porowatych lub
ch∏onnych.

2.2. Dane techniczne
– G´stoÊç: 0,898 g/cm3

– Ekstrakt suchy: 50,1-53,9%
– LepkoÊç (ASTM 2556-69): 0,036-0,054 Pa w

25 °C
– Czas schni´cia w 20 °C: <3 godziny

(w zale˝noÊci od warunków klimatycznych
i ch∏onnoÊci pod∏o˝a).

2.3. Wykonanie

Wykonanie na w∏aÊciwym pod∏o˝u, suchym i
kompatybilnym po 0,30 l/m2 zale˝nie od
chropowatoÊci pod∏o˝a, za pomocà  raklety,

pistoletu powietrznego, wa∏ka lub szczotki.
Nale˝y wyeliminowaç wszelkie nierównoÊci.
Prac´ nale˝y przerwaç w czasie deszczu.
Powierzchnie, które mo˝na powlekaç, sà
powierzchniami poziomymi, nachylonymi lub
pionowymi, na których zostanie po∏o˝ona mem-
brana uszczelniajàca.
Czas schni´cia: 3 do 24 godzin w celu u∏atwienia
odparowania rozpuszczalników zawartych w
werniksie (zale˝nie od warunków klimatycznych
i pod∏o˝a).

Pod∏o˝e BETON

Izolacja Dach ocieplany

Typ Dwuwarstwowy

Technika Zgrzewanie

3. PAROIZOLACJA / PODK∑AD

3.1. PrzyczepnoÊç  paroizolacji: zgrzewanie
palnikiem 

3.2. Typ membrany: DERBICOAT S
3 mm membrana u˝ywana jako podk∏ad lub
paroizolacja, otrzymana w wyniku obtoczenia i
obróbki  w∏ókna szklanego,  wzmocnionego
mieszankà bitumu modyfikowanego  poliole-
finà ataktycznotermoplastycznà TPO.
MEMBRANA TA NIE MO˙E BYå STOSOWANA
JAKO IZOLACJA WODOSZCZELNA JEDNO-
WARSTWOWA.

3.2.1. Dane 
– Zbrojenie: w∏ókno szklane wzmocnione nit-

kami szklanymi po∏o˝onymi pod∏u˝nie.
– Gramatura zbrojenia: 55 g/m2 (±10 g/m2)
– OdpornoÊç cieplna: ≥140 °C

3.2.2. Zamocowanie membrany poprzez
spawanie

Rulony muszà byç roz∏o˝one na pod∏o˝u z
zachowaniem 10 cm na zak∏ady 
Rozwinàç membran´ hydroizolacyjnà roztapia-
jàc p∏omieniem warstw´ spodnià; po∏àczyç jà z
pod∏o˝em. 

Zak∏adki muszà byç zawsze ∏àczone palnikiem
na ca∏ej d∏ugoÊci 10 cm, brzegi sà nast´pnie
dociskane za pomocà wa∏ka dociskajàcego o
wadze ±15 kg. Zak∏adki poprzeczne majà mieç
15 cm szerokoÊci. Niewielka iloÊç bitumu, która
musi wyjÊç poza ∏àczenie, mo˝e byç fazowana
rozgrzanym ostrzem kielni.
Piony os∏ony paroizolacyjnej kalkuluje si´
≥1,5 x gruboÊç izolacji i idealnie zespawa z

pod∏o˝em.

5. KLIN NARO˙NY

5.1. Typ produktu: CANT STRIP

Klin naro˝ny CANT STRIP jest zrobiony z mem-
brany bitumicznej zagi´tej w trójkàt 45x45x60
mm. Mocowanie klinu dokonuje si´ za pomocà

klejenia klejem bitumicznym lub zgrzewa
palnikiem.
CANT STRIP stosuje si´ do:
� Wyrównania gruboÊci pomi´dzy kolejnymi

warstwami izolacji;
� Zmniejszenia kàtów prostych pomi´dzy

dwoma p∏aszczyznami pionu i poziomu.

4. IZOLACJA

Dobór rodzaju izolacji termicznej zale˝y od
projektanta lub wykonawcy. W ka˝dym przy-

padku p∏yty termoizolacyjne mogà byç moco-
wane klejem DERBISEAL S.

Klasa klimatu wewn´trznego

WartoÊç odpornoÊci
3000 Pa

na wiatr*

Wykoƒczenie

(*) WartoÊç odpornoÊci z p∏ytà izolujàcà



8. PIONY

Partie pionowe sà spawane p∏omieniem na
ca∏ej swej powierzchni.W sytuacjach gdzie
u˝ycie p∏omienia jest zabronione, zaleca si´ sto-
sowanie do klejenia warstw pionowych szybko-

klejàcego kleju DERBISEAL S. ∑àczenia na pio-
nach ro˝nià si´ od stosowanych w partiach
poziomych gdzie zak∏adki majà zawsze 10 cm
minimum zgrzewanych na goràco. Kàt w

cz´Êciach pionowych musi mieç zawsze
podwójnà gruboÊç i szerokoÊç rulonu membra-
ny z 10 cm zak∏adkami.

7. HYDROIZOLACJA

7.1. Rodzaj zastosowania: zgrzewanie
p∏omieniem

7.2. Typ membrany: DERBIGUM SP

4 mm membrana, otrzymana w wyniku
obtoczenia i obróbki powierzchni z nietkanego
poliestru (150 g/m2) i w∏ókna szklanego 
(55 g/m2) w mieszance bitumicznej modyfiko-
wanej   poliolefinà  ataktycznotermoplastycznà
TPO (najwy˝sza jakoÊç polipropylenu ataktycz-
nego).
Zbrojenia znajdujàce si´ wewnàtrz membrany
znajdujà  si´ w górnej jej po∏owie, w stosunku
do cz´Êci dolnej. W∏ókno szklane, które jest

widoczne na zewn´trznej stronie membrany,
jest oddzielone od nietkanego poliestru. 
Membrana odpowiada normom odpornoÊci na
wysokà temperatur´ (1187-1).

7.2.1. Dane 
– GruboÊç: 4 mm
– Zbrojenia: w∏ókno szklane 55 g/m2

(±10 g/m2), nietkany poliester 150 g/m2

(±15 g/m2) 
– OdpornoÊç cieplna: >140°C

7.2.2. Zamocowanie membrany poprzez
spawanie.

Rulony muszà byç roz∏o˝one na pod∏o˝u z
uwzgl´dnieniem  10 cm  na zak∏adki. 

Rozwinàç membran´ hydroizolacyjnà roztapia-
jàc p∏omieniem warstw´ spodnià; po∏àczyç jà  z
pod∏o˝em. 
Zak∏adki muszà byç zawsze ∏àczone palnikiem
na ca∏ej d∏ugoÊci 10 cm, brzegi sà nast´pnie
dociskane za pomocà wa∏ka dociskajàcego o
wadze ±15 kg. Zak∏adki poprzeczne majà mieç
15 cm szerokoÊci. Niewielka iloÊç bitumu, która
musi wyjÊç poza ∏àczenie, musi byç fazowana
rozgrzanym ostrzem kielni.

6. WARSTWA PODK∑ADOWA

6.1. PrzyczepnoÊç podk∏adu: 
zgrzewanie palnikiem

6.2. Typ warstwy: DERBICOAT S
3 mm membrana u˝ywana jako odk∏ad, otrzy-
mana w wyniku obtoczenia i obróbki w∏ókna
szklanego, wzmocnionego mieszankà bitumu
modyfikowanego poliolefinà ataktycznotermo-
plastycznà TPO.
MEMBRANA TA NIE MO˙E BYå STOSOWANA
JAKO IZOLACJA WODOSZCZELNA JEDNO-
WARSTWOWA.

6.2.1. Dane 
– Zbrojenia: w∏ókno szklane wzmocnione 

nitkami szklanymi po∏o˝onymi pod∏u˝nie.
– Gramatura zbrojenia: 55 g/m2 (±10 g/m2)
– OdpornoÊç cieplna: ≥140 °C

6.2.2. Zamocowanie membrany poprzez 
spawanie

Rulony muszà byç roz∏o˝one na pod∏o˝u z
zachowaniem 10 cm na zak∏ady. 
Rozwinàç membran´ hydroizolacyjnà roztapia-
jàc p∏omieniem warstw´ spodnià; po∏àczyç jà z
pod∏o˝em. 

Zak∏adki muszà byç zawsze ∏àczone palnikiem
na ca∏ej d∏ugoÊci 10 cm, brzegi sà nast´pnie
dociskane za pomocà wa∏ka dociskajàcego o
wadze ±15 kg. Zak∏adki poprzeczne majà mieç
15 cm szerokoÊci. Niewielka iloÊç bitumu, która
musi wyjÊç poza ∏àczenie, mo˝e byç fazowana
rozgrzanym ostrzem kielni.

9. PORADY

9.1. Ochrona metali nie˝elaznych
Aby uniknàç wszelkiego ryzyka korozji metali
nie˝elaznych, cz´Êci majàce kontakt ze sp∏ywa-
jàcà wodà pochodzàcà z powierzchni uszczel-

nionej membranà bitumicznà nieobrobionà
albo niechronionà balastem (˝wir...) nale˝y
pokryç DERBIZINC. Ten produkt zapewnia
ochron´ dodatkowà przed starzeniem si´ pod

wp∏ywem UV, kwaÊnymi deszczami i innymi
czynnikami. Zapewnia doskona∏e wykoƒczenie
i estetyczny wyglàd pokrytych powierzchni.
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ZASADY TECHNICZNE

Zak∏adki
Zak∏adki sà zawsze zgrzewane
(lub ewentualnie ∏àczone za pomocà
goràcego powietrza lub DERBISEAL S).
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Piony
Z kàtem

Wpust

Pion z DERBIGUM SP

Klin naro˝ny CANT STRIP

Podk∏ad DERBICOAT S

Os∏ona DERBICOAT S 

DERBIGUM SP

DERBIPRIMER S

DERBIGUM SP

Podwarstwa DERBICOAT S

Eliminowanie zgrubieƒ

Warstwa DERBIGUM SP

Warstwa DERBICOAT S

Wpust zamocowany za pomocà DERBIMASTIC S

Paroizolacja DERBICOAT S
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DERBIPRIMER S

Monta˝
Druga warstwa jest zawsze u∏o˝ona w tym samym
kierunku i jest przesuni´ta o pó∏ szerokoÊci.

Przekrój

2.warstwa

1.warstwa

1/2 szerokoÊci
1.warstwa

Kierunek monta˝u

2.warstwa
Kierunek monta˝u

1/
2 

sz
er

ok
oÊ

ci

sz
er

ok
oÊ

ç


