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Zelfklevende onderlaag

A/01/DBG/105/BE/NB/2018-06

Samenstelling van het membraan
u  DERBICOAT HP SELFIX is een onderlaag, 

samengesteld uit een elastomeer bitumenmengsel 
met een glas/niet-geweven polyester wapening en 
een bezande bovenzijde. 

u  De volledige onderzijde evenals de bovenzijde 
van de overlap zijn zelfklevend en beschermd met 
een siliconenfilm. Deze film bestaat uit twee delen 
om de plaatsing te vergemakkelijken. 

u  De zelfklevende overlap aan de bovenkant van  
het membraan is 10 cm breed.

u  DERBICOAT HP SELFIX is een onderlaag die 
special ontwikkeld werd voor volledige verkleving 
op warmtegevoelige ondergronden en/
of ondergronden die niet compatibel zijn met 
koudverlijming. 

Technische kenmerken

 Testmethode Resultaat  Waarden Eenheid 

Koude buigbaarheid EN 1109 MLV < - 25 °C
Trekweerstand  L/T EN 12311-1 MDV (± 20%) 600/500 N/50 mm
Rek tot breuk   L/T EN 12311-1 MDV (± 15) 35/35 %
Nagelscheurweerstand L/T EN 12310 -1 MDV (± 30%)  200 / 200 N/50 mm
Dynamische ponsweerstand EN 12691 (A) MLV > 900 mm
Brandreactie EN 13501 - 1   Klasse E 
    

Productinformatie   

 Testmethode Resultaat  Waarden Eenheid  
     
Dikte EN 1849-1 MDV (± 5%) 2 mm
Breedte EN 1848-1 MLV  1 m
Lengte EN 1848-1 MLV 10 m
Oppervlakte  MLV 10 m2

Rolgewicht  MDV (± 10%) 25 kg
Aantal rollen per pallet   30

Bewaring en transport
Het transport en de opslag van de rollen dient altijd verticaal op palletten, vochtvrij en beschermd tegen 
hitte en UV-straling te gebeuren. Maximale opslagtijd : 1 jaar
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