De onderlaag met zelfklevende stroken

DERBICOAT® HP SKT
•	DERBICOAT HP SKT is een koud-zelfklevende onderlaag bestaande uit een elastomeer bitumen en een glasvezel/niet-geweven polyester
wapening.
•	Dankzij de zelfklevende strips aan de onderkant wordt een optimale dampdrukverdeling bekomen. De langse overlap bedraagt 10 cm,
met op 7 cm van de rand een continue zelfklevende strip voor totale afscherming van de isolatie tegen de vlam. De resterende breedte
van de overlap wordt gevlamlast om een 100% zekere dichting te hebben.
•	De bovenzijde is bekleed met een anti-slip PE-folie, door dit type afwerking dient de plaatsing van de eindlaag verplicht met de vlam te
gebeuren.
•	DERBICOAT HP SKT is een onderlaag die speciaal ontwikkeld werd voor gebruik op hittegevoelige ondergronden en/of ondergronden
die niet geschikt zijn voor koudverlijming.

Technische kenmerken
Soepelheid bij lage temperatuur

EN 1109

Trekweerstand L/D

EN 12311-1

MLV

< - 15

°C

MDV (± 20%)

600 x 400

N/50mm

Breukrek bij maximale treksterkte L/D

EN 12311-1

MDV (± 15)

30 x 30

%

Nageldoorscheursterkte L/D

EN 12310 -1

MDV (± 30%)

200 x 200

N

Brandclassificatie

EN 13501 - 1

Class

E

MLV: Manufacturer Limited Value (Valeur Limite) / MDV: Manufacturer Determined Value (Valeur Déclarée)

Specifieke plaatsingsmethoden
•	De beschermfolie aan de onderkant moet verwijderd worden.
•	De langse en dwarse naden moeten min. 10 cm bedragen.
•	Een hoekafsnijding van 45° moet uitgevoerd worden.
•	De temperatuur van de ondergrond moet minstens 10°C bedragen, zo niet moeten er warme of opgewarmde dakbanen gebruikt
worden.
•	De kleefkracht moet vooraf getest worden.
•	De naden moeten apart gevlamlast worden en met een pletrol aangedrukt worden.
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Productinformatie
Dikte

EN 1849-1

MDV (± 5%)

3

mm

Lengte

EN 1848-1

MLV

7,27

m

Breedte

EN 1848-1

MLV

1,1

m

Oppervlakte

MLV

8

m²

26

kg

Rolgewicht

MDV (± 10%)

Aantal rollen /pallet

25

Bewaring
Het transport en de opslag van de rollen dient altijd verticaal op palletten, vochtvrij en beschermd tegen hitte en UV-straling te gebeuren.
De maximum opslagtermijn voor het product is 12 maanden.
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