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  DERBIFILL S is geschikt voor het uitvullen van verzakkingen in de ondergrond en het maken van 
afschot op platte daken.

Beschrijving

In gesloten verpakking, in een goed verlucht lokaal, ver van elke warmtebron.  

Bewaring

Bus van :  25 kg, standaard met een polyethyleen ECO-SACgeleverd. De ECO-SAC 
  houdt de bus schoon tijdens en na gebruik. Het afval wordt zodoende beperkt 
  tot de ECO-SAC.

Verpakking

Bitumineuze vulmassa voor afschot en egalisatie
  

Voordelen

 Plassen en andere oneffenheden verminderen 
 Optimaliseren van de vlakheid van de ondergrond
 Een perfecte hechting op nagenoeg alle ondergronden
 Gebruiksklaar product
 Gemakkelijk aan te brengen
 Soepel bij verwerking.

Verbruik : - afhankelijk van de toepassing. 
 - ter indicatie :100 cm x 100 cm x 1 cm (dikte) = volume van 10 liter ≅12 kg
Toebehoren :  truweel
Reiniging : DERBICLEAN® NT
Droogtijd : droog binnen 24 uur (in functie van de weersomstandigheden)

Plaatsing

Technische informatie

Dichtheid :   1,2 kg/l
Niet vluchtig residu :   96,5 %
Vlampunt Pensky Martens cc :  1 °C
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Hoe aanbrengen ? 

Gebruiksaanwijzing

• De te behandelen zone zorgvuldig schoonmaken en 
drogen. 

• Breng met een borstel een laag DERBIPRIMER (S, GC or 
E) aan.  

A/ Voorbereiding ondergrond voor bitumineuze membranen

B/ DERBIFILL S aanbrengen

• Strijk de DERBIFILL S uit door gebruik van een troffel, met 
een maximum laagdikte van 50 mm.

• Vervolgens nivelleren en goed aandrukken met de troffel.

• Gedurende 24 uur laten drogen.

B

C/ De uitgevlakte zone afdichten

• De behandelde zone overdekken met DERBICOAT, 
gelast of verlijmd met DERBIBOND NT met een overlap 
van 10 cm voorbij de behandelde zone.

• Indien u de DERBICOAT met DERBIBOND NT aanbrengt, 
kan u best de lijm op de onderzijde van het membraan 
aanbrengen. Daarna legt u het membraan over de 
DERBIFILL S op zijn fi nale plaats. 

• Nu is de behandelde zone klaar om overlaagd te 
worden. Vermijd een permanente belasting gedurende 
de eerste 5 dagen.
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