Solventvrij afdichtingsmiddel, waterdicht na enkele minuten

DERBITECH® EASY FIT
•	DERBITECH Easy Fit Sealer is een sneldrogend, solventvrij, multifunctioneel afdichtingsproduct, dat na enkele minuten reeds waterdicht
is.
•	DERBITECH Easy Fit Sealer is een afdichtingsproduct voor diverse doeleinden: Vullen van manchetten en de DERBITECH® Easy Fit Pocket ;
Herstellen van spleten, scheuren, gaten en andere defecten in dakbanen ; Vasthechten van bliksemafleiders ; Allerhande afdichtingen
•	DERBITECH Easy Fit Sealer maakt het gebruik van asfaltketels en cement op basis van solventen overbodig. Bovendien biedt de snel
hardende, solventvrije en geurarme formule aanzienlijke voordelen ten overstaan van sterk geurende, langzaam drogende kleefstoffen
op basis van oplosmiddelen.
•	DERBITECH Easy Fit Sealer is geschikt voor gebruik bij alle temperaturen.

Specifieke eigenschappen
•	Klaar voor gebruik - Hoeft niet gemengd te worden, dus minder arbeidskosten
•	Geen temperatuurbeperkingen - Droogt snel, zelfs in koude klimaten
•	Solventvrij, VOC-vrij, geurloos
•	Elastomerisch - Blijft soepel, drukabsorberend
•	Geschikt voor de meeste ondergronden - Kan gebruikt worden op SBS, EPDM, TPO, BUR, & metaal
Toebehoren

DERBITECH® Powered Applicator, speciaal ontworpen voor gebruik met DERBITECH® FA en DERBITECH® Easy Fit Sealer.

Gebruiksaanwijzing
Voorbereiding van het oppervlak
•	Alle oppervlakken waarop u gaat werken, moeten schoon en droog zijn, vrij van alle vuil, stof, brokstukken, olie, los en/of vastzittend
grind, niet hechtende coatings, beschadigde dakbanen en andere vervuilende stoffen die ertoe kunnen leiden dat het oppervlak niet
stevig of oneffen ligt.
•	Voor toepassingen op dakbanen van gemodificeerd bitumen met leislag is het nodig alle losse korrels van het oppervlak te verwijderen
vooraleer de DERBITECH® Easy Fit Sealer te plaatsen.
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Goedgekeurde types ondergrond
•	Structurele dakbedekkingen : beton, gips, cementhoudende houtvezels, hout, staal en lichtgewicht isolerend beton.
•	 Onderlagen
•	Gemodificeerd bitumen. Reinigen met oppervlaktereiniger.
•	Gemodificeerd bitumen met leislag. Verwijder alle losse korrels.
•	EPDM - Reinig met oppervlaktereiniger en plaats een primer.
•	TPO - Reinig met oppervlaktereiniger en plaats een primer.
•	 Metaal
Contacteer onze Technische Dienst voor een volledige lijst van goedgekeurde ondergronden of voor bijkomende informatie.

Beperkingen
•	Niet aanbrengen op natte of vochtige oppervlakken.
•	Niet bedoeld voor het bevestigen van isolatiemateriaal.

Plaatsing
•	Verwijder met een cutter de voorgevormde uiteinden van de DERBITECH Easy Fit Sealer mengkop.
•	Schroef een DERBITECH Easy Fit Sealer mengpijp op de mengkop.
•	Plaats de koker in de gepaste DERBITECH Powered Applicator.
•	Spuit vooraleer u begint een kleine hoeveelheid DERBITECH Easy Fit Sealer in een bakje om zeker te zijn dat de mix in orde is en gooi dat
dan weg.
•	Breng de DERBITECH Easy Fit Sealer direct op het oppervlak aan. Indien nodig kunt u met een klein truweel het materiaal in de opening
of op het defecte materiaal inwerken.
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