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Balast
Warstwa rozdzielajàca

Panele izolacyjne wyt∏aczane
Warstwa oddzielajàca

Membrana uszczelniajàca DERBIGUM SP spawana
Warstwa podkladowa DERBICOAT HP mocowana DERBISEAL S i przybita do pokrycia

Klej bitumiczny szybkoklejàcy DERBISEAL S
Pod∏o˝e drewniane

2.3.2s
File:

232S-PL.DOC
01/2001

PRODUKTY

Klin naro˝ny  CANT STRIP Stosunek/m 1,05
Warstwa podk∏adowa DERBICOAT HP Stosunek (*)/m2 1,15
Mocowanie podk∏adu GWÓ∫D∫ Stosunek (*)/m2 12 (**)

DERBISEAL S Stosunek (*)/m2 4 razy/m (***)

Warstwa uszczelniajàca spawana DERBIGUM SP Stosunek (*)/m2 1,18
Warstwa oddzielajàca Nietkany poliester/polipropylen Stosunek (*)/m2 1,10
Mat. izolacyjny XPS swobodnie k∏adziony Stosunek (*)/m2 1,05
Warstwa oddzielajàca Nietkany poliester/polipropylen Stosunek (*)/m2 1,10
(*) Stosunki podane sà dla pod∏o˝a p∏askiego, czystego i nieporowatego.
WartoÊci na m2 i na warstw´. Ex: Uszczelnienie DERBIGUM SP na m2. 1 m2 + pokrycie 12% + zmiana 5% + ró˝ne detale 1%
= 1.18 m2/m2 do realizacji.
(**) IloÊç mocowaƒ mechanicznych mo˝e byç przyj´ta zgodnie z normami mocowania przy wietrze (NIT 183 i NBN B 03-002-1).
(***) IloÊç klejeƒ klejem DERBISEAL S mo˝e byç przyj´ta zgodnie z normami mocowania przy wietrze (NIT 183 i NBN B 03-002-1).

Typ klimatu wewn´trznego I II III IV

WartoÊç odpornoÊci W zale˝noÊci 

na wiatr od balastu

Wykoƒczenie

SYSTEMOWE ROZWIÑZANIA TECHNICZNE
Pod∏o˝e  DREWNIANE

Izolacja Dach odwrócony

Uk∏ad Dwuwarstwowy

Technika Spawanie



2.3.2s
232S-PL.DOC

1. PRZYGOTOWANIE POD∑O˙A

� Odleg∏oÊç nie wi´ksza ni˝ 2 mm
� Ka˝da d∏ugoÊç czàstkowa deski lub pane-

la musi spoczywaç na minimum trzech
wspornikach 

� Deski muszà byç mocowane zgodnie z
normami NIT 130 i STS 31-32

� GruboÊç desek zale˝na jest od odleg∏oÊci
mi´dzy krokwiami

� Nachylenie podk∏adu powinno byç 4%-owe
we wszystkich miejscach bioràc pod uwag´
dopuszczalny kàt pod∏o˝a.

2. KLIN NARO˙NY

3. WARSTWA PODK∑ADOWA

3.1. Klejenie podk∏adu: technika mieszana

3.2. Typ podkladu: DERBICOAT HP
Membrana 2 mm u˝ywana jako warstwa, 
otrzymana przez powlekanie nietkanego
poliestru z siatkà szklanà w mieszance bitu-
micznej TPO (najwy˝szej klasy polipropylenem
ataktycznym APP).
MEMBRANA NIE MO˙E BYå U˙YWANA JAKO
WARSTWA USZCZELNIAJÑCA JEDNOWARSTWOWA.

3.2.1. Charakterystyka techniczna
– Zbrojenie: kompozyt z nietkanego polies-

tru/siatka szklana
– Gramatura zbrojenia: 100 g/m2 (±10 g/m2)
– Wytrzyma∏oÊç na temperatur´: ≥140 °C

3.3. Mocowanie membrany klejem
bitumicznym

Warstw´ podk∏adowà nale˝y przymocowaç za
pomocà kleju szybko klejàcego i gwoΩdziami o
szerokiej g∏ówce u˝ywanych do pokryç. 
Rulony nale˝y po∏o˝yç wzd∏u˝nie na pod∏o˝u,
uk∏adajàc je co 10 cm.

3.3.1. Typ produktu: DERBISEAL S
Klej na bazie bitumu modyfikowanego ˝y-
wicami polimerycznymi z przyÊpieszaczem
pozwalajàcym na szybkie klejenie (∏àczenie)
pokrycia.

3.3.2. Charakterystyka techniczna
– Masa obj´toÊciowa: 1.14-1.18 g/cm3

– Punkt zap∏onu (Abel): 1 °C
– Procent rozpuszczalników (nie chlorowych):

15-21%
– LepkoÊç (Brookfield 25 °C):

80-126 Pa.s (Wintergrade), 
349-554 Pa.s (Summergrade)

– Czas wysychania (dotykany): 1 godzina.

3.3.3. Stosowanie
Na∏o˝yç klej szybkoklejàcy (DERBISEAL S) na
deski przy pomocy pistoletu na spr´˝one powie-
trze (butla 3 kg) lub przy pomocy pompy
(bidony 30 kg) z odpowiednimi koƒcówkami.
Klej nale˝y stosowaç wzd∏u˝nie w iloÊci ...
pokryç na mb IloÊç pokryç/mb odpowiadaç
musi normom wiatrochronnym.

– Zu˝ycie na jeden raz: ±150 g
– GruboÊç warstwy: ±4 mm
– D∏ugoÊç warstwy: ±30 mm
Po∏o˝yç i natychmiast dobrze docisnàç mem-
bran´ na posmarowanej powierzchni.

3.3.4. Mocowanie zak∏adów. Przez spawanie i
gwoΩdziami

Pod ka˝dà zak∏adkà, membran´ zamocowaç
przy pomocy gwoΩdzia o szerokiej g∏ówce co
10 cm. Nast´pnie zak∏ady winny byç spawane
p∏omieniem na ca∏ej swej szerokoÊci 10 cm.
Kraw´dzie nale˝y docisnàç prasà  ±15 kg.
Zak∏ady poprzeczne muszà mieç 15 cm. Ma∏a
iloÊç bitumu musi wytopiç si´ na po∏àczeniach
pokrycia. Bitum, który si´ wytopi∏, mo˝e byç
usuni´ty czubkiem podgrzanej kielni.

Pod∏o˝e  DREWNIANE

Izolacja Dach odwrócony

Uk∏ad Dwuwarstwowy

Technika Spawanie

2.1. Typ produktu: CANT STRIP

Klin naro˝ny jest wyprodukowany z membra-
ny bitumicznej sk∏adanej w trójkàcie
45x45x60 mm. Mocowanie profilu odbywa si´

przez klejenie do masy bitumicznej lub po—
przez przyspawanie palnikiem.
CANT STRIP u˝ywany jest do:
� zwi´kszenia gruboÊci pomi´dzy kolejnymi

warstwami izolacyjnymi
� zlikwidowania kàta prostego pomi´dzy

dwiema przesuni´tymi p∏aszczyznami.

Typ klimatu wewn´trznego I II III IV

WartoÊç odpornoÊci W zale˝noÊci 

na wiatr od balastu

Wykoƒczenie



5. PIONY

Piony sà realizowane poprzez przyklejanie spa-
waniem p∏omieniowym. Pokrycia uszczelniajà-
ce w partii pionowej ró˝nià si´ od tych przys-
pawanych w cz´Êci poziomej, z którymi ∏àczà

si´ za pomocà zak∏adek 10 cm minimum spa-
wanych p∏omieniem. Kàt pionu musi zawsze
zawieraç dwie gruboÊci.
Zak∏ady poprzeczne majà maksymalnà szero-

koÊç odpowiadajàcà szerokoÊci rulonów z
zak∏adkami 15 cm.

7. MATERIA∑ IZOLACYJNY

7.1. Klejenie. Po∏o˝enie swobodne

Panele sà po∏o˝one niezale˝nie na warstwie
oddzielajàcej ponad warstwà uszczelniajàcà.
Sà one u∏o˝one swobodnie, ale ich kraw´dzie
sà ∏àczàce. Panele po∏o˝one sà jednowarstwo-
wo i natychmiast sà pokrywane ci´˝kim mate-
ria∏em chroniàcym (kamienie, p∏yty, ziemia...).

Wybór materia∏u do warstwy ochronnej zale˝y
od dost´pnoÊci dachu. Masa warstwy jest
regulowana normami ochrony przed wiatrem
(NIT 183 i NBN B 2-003-1) Stosowaç nale˝y te˝
specjalne dyrektywy zawarte w Normach
technicznych dotyczàcych materia∏ów izola-
cyjnych. 

7.2. Typ materia∏u izolacyjnego XPS
Jest jedynym znanym materia∏em stosowanym
do dachów o konstrukcji odwróconej. Sà to
panele z polistyrenu (typ ISOFOAM, ROOFMATE,
STYRODUR).
Aby przestudiowaç dok∏adne warunki tech-
niczne izolatorów nale˝y si´gnàç po dokumen-
ty producenta.

4. HYDROIZOLACJA

4.1. Klejenie podk∏adu: spawanie p∏omieniem

4.2. Typ membrany: DERBIGUM SP

Membrana 4 mm otrzymana przez powle-
kanie nietkanego poliestru (150 g/m2) i maty 
szklanej (55 g/m2) w mieszance bitumicznej TPO
(najwy˝szej klasy polipropylenem ataktycznym
APP). W Êrodku membrany, zbrojenie jest prze-
suni´te od Êrodka w kierunku cz´Êci górnej w
stosunku do p∏aszczyzny Êrodkowej. Tkanina
szklana jest odseparowana od nietkanego
poliestru, a jej obecnoÊç jest widoczna na
zewn´trznej stronie membrany. Membrana jest
zgodna z normà ognioodpornoÊci  EN 1187-1.

4.2.1. Charakterystyka techniczna
– GruboÊç: 4 mm
– Zbrojenie: tkanina szklana 55 g/m2

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

(±15 g/m2)
– Wytrzyma∏oÊç na temperatur´: ≥140 °C
– StabilnoÊç wymiarów: ≤0.1%

4.2.2. Mocowanie membrany poprzez spawanie
Rulony nale˝y po∏o˝yç wzd∏u˝nie na pod∏o˝u,
uk∏adajàc je co 10 cm.
Odwinàç membran´ uszczelniajàcà ogrzewa-
jàc p∏omieniem wewn´trznà stron´ w celu
jej stopienia. Dokleiç membran´ do pod∏o˝a.
Zak∏ady winny byç spawane p∏omieniem na

ca∏ej swej szerokoÊci 10 cm. Kraw´dzie nale˝y
docisnàç prasà  ±15 kg. Zak∏ady poprzeczne
muszà mieç 15 cm. Ma∏a iloÊç bitumu musi
wytopiç si´ na po∏àczeniach pokrycia. Bitum,
który si´ wytopi∏ mo˝e byç usuni´ty czubkiem
podgrzanej kielni.

6. WARSTWA ROZDZIELAJÑCA

Po∏o˝enie warstwy rozdzielajàcej zrobionej z
polipropylenu lub nietkanego poliestru o

ci´˝arze oko∏o 100 g/m2. Warstwa ta ma na
celu odprowadzaç wod´ znajdujàcà si´ pod

izolatorem w kierunku spadu wody deszczowej.

8. WARSTWA ROZDZIELAJÑCA

Warstwa rozdzielajàca z polipropylenu lub niet-
kanego poliestru o ci´˝arze oko∏o 100 g/m2.

Warstwa ta ma na celu zatrzymywanie kurzu
i innych py∏ów.

9. BALAST (KAMIENIE, P∑YTY KAMIENNE)

Balast (obcià˝anie) mo˝e byç u∏o˝ony z kamie-
ni lub z innych materia∏ów docià˝ajàcych
(p∏yty betonowe...). W celu przestudiowania

dok∏adnych warunków technicznych nale˝y
zastosowaç si´ do zaleceƒ architekta. Nale˝y
równie˝ upewniç si´, ˝e przyj´ty system  mo˝e

byç stosowany z aktualnie opisywanym. 
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TECHNICAL DEPARTMENT
BERGENSESTEENWEG 32

B-1651 LOT
TEL. : 02/334.87.00
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Monta˝
Druga warstwa jest zak∏adana w tym samym
kierunku przesuni´ta o po∏ow´ szerokoÊci rulonu.

Przekrój
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Zak∏ady
Zak∏ady sà zawsze spawane, zgrzewane
goràcym powietrzem lub klejone DERBISEAL S.

10 cm

15
 c

m

Pod∏o˝e
Zak∏adanie w∏aÊciwe desek: 
∏àczniki naprzemiennie.

Piony
Z klinem naro˝nym 
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Werniks bitumiczny 
DERBIPRIMER S

Pokrycie z DERBIGUM SP spawanego

Klin naro˝ny  CANT STRIP

Uszczelnienie z DERBIGUM SP

Warstwa antypoÊlizgowa z nietkanego poliestru

Warstwa rozdzielajàca z nietkanego poliestru

Warstwa podk∏adowa DERBICOAT HP

Balast

Wzd∏u˝nie

Poprzecznie

100 mm

150 mm
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