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STAL

SYSTEMOWE ZA∑O˙ENIA TECHNICZNE

Membrana hydroizolacyjna DERBIGUM SP klejona
Klej bitumiczny na zimno DERBIBOND S
Warstwa podk∏adowa DERBICOAT S klejona
Klej bitumiczny na zimno DERBIBOND S
Panele izolacyjne zamocowane przez DERBISEAL S
Masa bitumiczna szybkoklejàca DERBISEAL S
Pod∏o˝e z blachy falistej

PRODUKTY
Klin naro˝ny
Proizolacja (a)
Mocowanie mat. izolacyjnego

CANT STRIP
Stosunek/m
1,05
Folia polietylenowa
Stosunek (*)/m2
1,10
( )
Mocowanie mechaniczne
Stosunek (*)/m2
**
lub DERBISEAL S (b)
Stosunek
2 razy/fala (***)
( )
2
Mat. izolacyjny
Wolny wybór
Stosunek * /m
1,05
Klej bitumiczny zimny
DERBIBOND S
Stosunek (*)/m2
1 kg
Podk∏ad
DERBICOAT S
Stosunek (*)/m2
1,15
Klej bitumiczny zimny
DERBIBOND S
Stosunek (*)/m2
1 kg
Hydroizolacja
DERBIGUM SP
Stosunek (*)/m2
1,18
( )
* Stosunki podane sá 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 musi byç obliczona zgodnie z normami mocowania przy wietrze
(NIT 183 i NBN B 03-002-1).
(
***) IloÊç pasków DERBISEAL S mo˝e byç przyj´ta zgodnie z normami mocowania przy wietrze (NIT 183 i NBN B 03-002-1).
(a)
ObecnoÊç paroizolacji zdefiniowana przez normy zapisane w NIT 183.
(b)
Nie wolno stosowaç paroizolacji z polietylenu.
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1. PRZYGOTOWANIE PODK∑ADU
 GruboÊç blachy ≥0.75 mm
 Gi´tkoÊç blachy <L/300. Blachy spoczywajà na trzech podporach minimum
 U˝ebrowanie wy˝sze musi byç równoleg∏e
do p∏aszczyzny pod∏o˝a
 Elementy sà ∏àczone ze sobà za pomocà

nitów na ka˝dy metr bie˝àcy iloÊç nitów
zale˝y od wielu czynników
 Zadbaç o szczelnoÊç w stosunku do ciàgu
powietrza z otworów powsta∏ych z fal na
kraw´dzi dachowej, aby zmniejszyç
obcià˝enie powodowane przez wiatr

i zasypania wewn´trznym wilgotnym
powietrzem
 Nachylenie pod∏o˝a powinno byç 2%-owe
we wszystkich kierunkach w odniesieniu do
dopuszczalnego ugi´cia pod∏o˝a .

2.1. ∑àczenie warstwy paroizolacji luzem

2.3. Uwagi

2.2. Typ: Folia polietylenowa
Folia polietylenowa o gruboÊci 0.2 mm
po∏o˝ona luzem. Pokrycie musi byç oko∏o 50 cm
∏àczone za pomocà taÊmy klejàcej (strip). Folia
polietylenowa musi byç po∏o˝ona i uk∏adana
na materiale izolacyjnym co najmniej co
100 mm.

Odnosi si´ do tablic NIT 183 aby zweryfikowaç
obecnoÊç lub nie paroizolacji w ró˝nych klasach klimatycznych klimatu wewn´trznego i
typach izolatora.
– W klasie klimatycznej I, niepotrzebna jest
paroizolacja
– W klasie klimatycznej I, II i III nie potrzeba
u˝ywaç paroizolacji typu E1 z panelami PUR

i EPS wyposa˝onymi w tkanin´ ze szk∏a bitumicznego z obu stron i po∏o˝onego w dobrze
zamkni´tym opakowaniu
– Ten typ paroizolacji wymaga mocowania
mechanicznego izolatora.

2. PAROIZOLACJA

3. MATERIA∑ IZOLACYJNY
Wybór termoizolacji nale˝y do projektantów

lub do wykonawców. W ka˝dym przypadku

p∏yty mo˝na mocowaç klejem DERBISEAL S.

odbywa si´ przez klejenie do masy bitumicznej
lub poprzez przyspawanie palnikiem.
Kliny u˝ywane sà do:
 Zwi´kszenia gruboÊci pomi´dzy kolejnymi

warstwami izolacyjnymi
 Zlikwidowania kàta prostego pomi´dzy
dwiema p∏aszczyznami.

5.2.1. Charakterystyka
– Zbrojenie: tkanina szklana wzmocniona
w∏óknami szklanymi u∏o˝onymi w kierunku
wzd∏u˝nym
– Gramatura zbrojenia: 55 g/m2 (±10 g/m2)
– Wytrzyma∏oÊç na temperatur´ ≥140 °C

Êwie˝o po∏o˝ony na pod∏o˝u. 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.

4. KLIN NARO˙NY
4.1. Typ produktu: CANT STRIP
Kliny do wype∏niania kàtów sà wyprodukowane z membrany bitumicznej sk∏adanej w
trójkàcie 45x45x60 mm. Mocowanie profilu

5. WARSTWA PODK∑ADOWA
5.1. Klejenie: Klej bitumiczny na zimno
DERBIBOND
Patrz opis punkt 6.1.
5.2. Typ podk∏adu: DERBICOAT S
Membrana 3 mm u˝ywana jako warstwa
podk∏adowa, otrzymana przez powlekanie tkaniny szklanej wzmocnionej, mieszankà bitumicznà z najwy˝szej klasy polipropylenem.
MEMBRANA TA NIE MO˙E BYå U˙YWANA JAKO
WARSTWA USZCZELNIAJÑCA JEDNOWARSTWOWA.

5.2.2. Mocowanie membrany poprzez klejenie
na zimno
Rulony nale˝y po∏o˝yç wzd∏u˝nie na pod∏o˝u,
uwzgl´dniajàc 10 cm na zak∏ady.
Odwinàç membran´ uszczelniajàcà na klej

6. HYDROIZOLACJA
6.1. Klejenie membrany: Klej bitumiczny na
zimno DERBIBOND S
6.1.1. Charakterystyka techniczna
– Masa obj´toÊciowa: 1,18 g/m3
– Ekstrakt suchy: 78,7-82,2%
– LepkoÊç (ASTM 2556-69): 17,7-33,4Pa. S w
20 °C
6.1.2. Wykonanie
– Wykonanie na pod∏o˝u suchym, czystym i
kompatybilnym oko∏o 1 kg/m2 za pomocà
specjalnej raklety zàbkowanej
6.2. Typ membrany: DERBIGUM SP
Membrana 4 mm otrzymana przez powlekanie
nietkanego poliestru (150 g/m2) i maty szklanej
(55 g/m2) mieszankà bitumicznà modyfiko-

wanà poliolefinà ataktycznotermoplastycznà
TPO (najwy˝szya jakoÊç polipropylenu ataktycznego APP). Zbrojenie jest przesuni´te od
Êrodka w kierunku cz´Êci górnej w stosunku do
p∏aszczyzny dolnej. Tkanina szklana jest odseparowana od nietkanego poliestru, a jej
obecnoÊç jest widoczna na zewn´trznej stronie
membrany. Membrana jest zgodna z normà
ogniowà EN 1187-1.
6.2.1. Charakterystyka
– GruboÊç: 4 mm
– Zbrojenie: tkanina szklana 55 g/m2
(±10 g/m2) i poliester nietkany 150 g/m2
(±15 g/m2)
– Wytrzyma∏oÊç na temperatur´ ≥140 °C

6.2.2. Mocowanie membrany poprzez spawanie
Rulony nale˝y po∏o˝yç wzd∏u˝nie na pod∏o˝u,
uwzgl´dniajàc 10 cm na zak∏adki.
Odwinàç membran´ uszczelniajàcà na klej
Êwie˝o po∏o˝ony na pod∏o˝u. Zak∏adki 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.

7. PIONY
Partie pionowe sà spawane p∏omieniem na
ca∏ej swej powierzchni. ∑àczenia na pionach
ró˝nià si´ od stosowanych w partiach pozio-

mych gdzie zak∏adki majà zawsze 10 cm minimum zgrzewanych na goràco. Kàt w cz´Êciach
pionowych musi mieç zawsze podwójnà

gruboÊç i szerokoÊç rulonu membrany z 10 cm
zak∏adkami.

8.1.1. Typ produktu: DERBISEAL S
Masa klejàca na bazie bitumu modyfikowanego ˝ywicami polimerycznymi z przyspieszaczem pozwalajàcym na szybkie klejenie
(∏àczenie) pokrycia.

8.2. Ochrona metali nie˝elaznych
Aby uniknàç ryzyka korozji metali nie˝elaznych,
cz´Êci majàce kontakt ze sp∏ywajàcà wodà
pochodzàcà z powierzchni uszczelnionej 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.

8. PORADY
8.1. Zmniejszenie ryzyka po˝aru
Aby uniknàç potencjalnego ryzyka zwiàzanego z po˝arem, zw∏aszcza w trakcie renowacji,
radzimy u˝yç dla ca∏oÊci pokrycia masy szybkoklejàcej DERBISEAL S stosujàc dwukrotne u˝ycie
na szerokoÊç. Zak∏ady b´dà mia∏y 12 cm.
Dobrze docisnàç obszar pokryty prasà ±15 kg,
aby zapewniç doskona∏e przyklejenie. Usunàç
mas´ nadwy˝kowà czubkiem podgrzanej kielni typu koci j´zyk. Równie˝ u˝ywa si´ masy
szybkoklejàcej DERBISEAL S do realizowania
pionów, kiedy istnieje ryzyko po˝aru (np. na lub
za ok∏adzinà fasady).

8.1.2. 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

DANE TECHNICZNE
Monta˝
Druga warstwa jest zawsze po∏o˝ona w tym
samym kierunku z przesuni´ciem o pó∏ szerokoÊci.

1

1/2 szerokoÊci

szerokoÊç

2
2.warstwa
Kierunek monta˝u

1/2 szerokoÊci
2

2.warstwa
Widok w przekroju

1

1.warstwa
Kierunek monta˝u

1.warstwa

Zak∏adki
Zak∏adki sà zawsze spawane (lub ewentualnie mocowane przez goràce powietrze lub
przez DERBISEAL S).

1

1

1

3

3

100 mm

4
15 cm

10 cm
Wzd∏u˝nie

2

150 mm

2

2

Poprzecznie

Zak∏adanie blachy profilowanej

Piony
Z klinem naro˝nym
Listwa wykoƒczeniowa
P∏yta metalowa

Prawid∏owo

Nieprawid∏owo

Nieprawid∏owo

Pokrycie DERBIGUM SP
Klin naro˝ny CANT STRIP
100

Podk∏ad DERBICOAT S
DERBIGUM SP
Paroizolacja

100

Po∏o˝enie prawid∏owe paneli: ∏àczenie naprzemienne
ACDC/0402/IMPB/PL - 01/2001
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