Mastic betuminoso de acabamento e reparação
Descrição
u O DERBIMASTIC S é um mastic betuminoso de acabamento e reparação, ideal para tornar

impermeável todos os elementos de acabamento da cobertura: na fixação dos acessórios de
evacuação de aguas pluviais, no acabamento das penetrações nas coberturas, nos perfis, nos
rodapés e nos tubos de ventilação

Vantagens
u Assegura uma boa ligação impermeável entre a membrana betuminosa e os detalhes da
cobertura

u Resiste às condições atmosféricas extremas bem como aos raios U.Vs.
u Permite a reparação rápida e sem chama de fissuras e bolsas de ar sob as membranas
betuminosas

u Assegura o calafetamento entre o telhado e o perfil lateral
Aplicação
Consumo:

muros e perfis de remate: cordão de 4 a 8 mm / bisnaga
espaço entre barrotes em 2 camadas: 1 kg/ml com 12 cm de
largura (reforçado com uma banda em f. de vidro)

Acessórios:

Colherim
Pistola de mão K600
Pistola de mão K2 ou pistola de ar MASTIC GUN K4

Limpeza :

White spirit
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Todos os valores apresentados são nominais e foram submetidos às tolerâncias normais de fabrico

O presente documento anula e substitui qualquer outro publicado anteriormente.

Acondicionamento
Bidon de:

5 kg / 12 kg / 25 kg

Cartucho de :

310 ml

Chouriço de:

600 ml / 2 kg / 4 kg

Atenção:

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 suplementares
Densidade:
Resíduos secos:
Ponto de inflamação Pensky Martens:

1,3 kg/l
85%
49 ºC

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