Handpomp K2 en pneumatische pomp K4 voor DERBISEAL S

K2 - K4
•	De handpomp K2 en de pneumatische pomp K4 zijn het meest geschikt om DERBISEAL S op kleinere en middelgrote daken aan te
brengen. Voorzien van de gepaste spuitmond, zijn deze pompen zeer geschikt voor het aanbrengen van compatibele isolatieplaten, of
voor het afdichten van DERBIGUM overlappen en details.

Specifieke eigenschappen
•	Garandeert een flexibele en efficiënte verwerkingsmethode
•	Met één K4 kunnen 2 personen per dag tot 150 m2 isolatieplaten aanbrengen
•	Combineert Kwaliteit, Efficiëntie, Snelheid, Veiligheid en Duurzaamheid
•	Een nette comfortabele werkwijze
•	Verhoogde veiligheid door 100% brandvrij werken
•	Slechts een minimaal onderhoud is noodzakelijk
•	Met dezelfde K2 of K4 kan DERBISEAL S aangebracht worden zowel voor het aanbrengen van isolatieplaten, als bij het afdichten van
overlappen
•	Met DERBISEAL S verpakt in worsten, blijven gereedschappen perfect schoon
•	Isolatieplaten behouden hun initiële ? waarde (er ontstaan geen koude bruggen door mechanische bevestigingen)
•	Géén schroeven aan de onderzijde van het voorgelakte geprofileerde staaldak zichtbaar.
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Technische kenmerken
SNELHEID

Debiet bij 20 °C :
- Isolatiepanelen
- Overlappen

2 kg per minuut :
- Tot 150 m2 per dag
- 6 meter (één rol) per minuut

GEWICHT

- K4
- K2

- 12 kg (3 kg DERBISEAL S
worst niet
inbegrepen)
- 7 kg (1.5 kg DERBISEAL S
worst niet
inbegrepen)

AFMETINGEN

- Lengte
- Diameter (binnen)

- 1000 mm (K4) / 600 mm (K2)
- 65 mm

IDEAAL TEAM

- Voor isolatiepanelen
- Voor overlappen

- 2 dakdekkers
- 2 dakdekkers

Toepassing en verbruik
Voor het verkleven van compatibele isolatiepanelen :
Middengedeelte minimum 750 g/m2 ; rand en hoeken tot 1250 g/m2.
Afhankelijk van de windbelasting.
•	Met strepen: 150 g/m2 (de strepen zijn ± 30 mm breed en ± 4 mm. dik). Minimum 5 strepen/meter.DERBIGUM overlappen :
•	Voor overlangse naden 2 strepen, of 300 g/lm
•	Voor de kopse naden 3 strepen, of 450 g/lm
•	De strepen zijn ± 30 mm breed en ± 4 mm dikVerwerkingstemperatuur :
•	‘s-zomers : van 15 tot 35 °C
•	‘s-winters : van 5 tot 20 °CReiniging : terpentine (white spirit)

Spuitmonden
Bij de K2 hoort een aangepaste set met kleinere spuitmonden voor fijner en divers werk.
De K4 is beschikbaar met een set professionele spuitmonden (zie hieronder) :
•	Voor staaldak (K4 Ref. R11.452
•	Voor overlappen (K4) Ref. R11.451
•	Voor details & opstanden (K4) Réf. R11.450

Pompen
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