Bitumineuze aluminiumverf voor afwerking en bescherming

DERBISILVER®
•	DERBISILVER is een bitumineuze aluminiumhoudende verf geschikt voor afwerking en bescherming.

Specifieke eigenschappen
•	? Een esthetisch uiterlijk
•	Vormt een extra UV-bescherming
•	Beperkt de oppervlaktetemperatuur aanzienlijk door reflectie van zonlicht
•	Geschikt voor het opvangen van regenwater voor gebruik in het “grijs” watercircuit
•	Laag verbruik met zeer hoog dekkend vermogen.

Plaatsing
Toebehoren

• vachtrol of borstel
• airless pistool met een sproeikop van 18/50

Reiniging

DERBICLEAN® NT

Verbruik

in functie van de aard en de staat van de ondergrond
± 0,15 l/m² op naakte membranen (na voorafgaande ontvetting met water en detergent)

Droogtijd

droog binnen 6 uur (in functie van de weersomstandigheden)

Note

Oproeren voor gebruik

Verpakking
Bus van

4 / 20

l

Densiteit

1,1

g/cm³

Vlampunt

49

°C

Niet vluchtig residu

50

%

Technische kenmerken

Bewaring
In gesloten verpakking, in een goed verlucht lokaal, ver van elke warmtebron
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Gebruiksaanwijzing
A/ Oppervlaktevoorbereiding voor bitumineuze dakbanen
•	De ondergrond grondig borstelen om alle losliggende deeltjes te verwijderen.
•	Nieuwe daken moeten ontvet worden met water en schoonmaakmiddel.
•	Voer op verweerde dakbanen en bij renovatie de nodige reparaties uit met Derbimastic S.
•	Indien als afwerkingslaag een coating of een verf aangebracht wordt, behandel de ondergrond vooraf met een ontmosser, teneinde alle
sporen van mosgroei te verwijderen.

B/ Oppervlaktvoorbereiding voor vezelcementplaten
•	Verwijder alle mos met een borstel of hogedrukreiniger.
•	Gebruik een ontmosser teneinde nieuwe mosgroei te voorkomen. Laat het oppervlak goed drogen alvorens DERBISILVER aan te
brengen.

C/ DERBISILVER aanbrengen
•	DERBISILVER goed mengen voor gebruik. Aanbrengen met een borstel, rol of airless pistool met sproeikop 18/50.
•	Bij regen het werk onderbreken.
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