Cola betuminosa a frio
Descrição
u O DERBIBOND S é uma cola betuminosa de aderência total a frio para colagem de membranas
de impermeabilização e sub camadas betuminosas. O DRBIBOND S fornece uma camada
impermeável intermediária entre o suporte e a membrana betuminosa de impermeabilização.
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Aderência total e perfeita
Rápido e eficaz
Melhora o conforto do trabalho
Compatível com a maior parte dos suportes existentes e painéis de isolamento
Mais segurança graças a uma aplicação a frio
Mantém as qualidades da membrana em comparação com uma aplicação com chama
(maçarico)
Diminui ligeiras irregularidades
Permite certas correcções nas pendentes
Beneficia de uma técnica comprovada e uma experiência de mais de 50.000.00 m2
Produto pronto a aplicar
Não é tóxico nem nocivo
Ecológico: disponível em cubitainer IBC de 100 kg (minimiza as sobras em obra)
Mantém-se estático e resiste aos choques térmicos. Permite pequenos movimentos do suporte
ou da membrana de impermeabilização.

O presente documento anula e substitui qualquer outro publicado anteriormente.
Todos os valores apresentados são nominais e foram submetidos às tolerâncias normais de fabrico

Aplicação

PT 03-06

Consumo:

± 1 kg/m2 em função da natureza do suporte

Acessórios:
Limpeza:

Rodo de borracha de aplicador
white spirit  

Acondicionamento
Bidon de:
Cubitainer IBC:
Atenção:
		

5 kg / 12 kg /25 kg
1000 kg
Os bidons de 25 kg sob encomenda, podem ser providos de um ECO-SACO em polietileno.
O ECO-SACO permite guardar o bidon após utilização. O lixo químico fica reduzido apenas ao saco

Informações técnicas
Densidade:
Resíduos secos:
Ponto liquido Pensky Martens:

1,1 a 1,2 kg/l
75%
45 ºC

2309

Conservação
Em bidon fechado, num local ventilado e ao abrigo de qualquer fonte de calor.
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