DERBIZINC

®

Een component polyurethaancoating voor afwerking en bescherming
Beschrijving
 DERBIZINC is een polyurethaancoating die de levensduur van daktoebehoren en dakelementen in
non-ferro metalen zoals zink, lood en koper verlengt.

Voordelen





Extra bescherming tegen UV-stralen, zure regen en andere agressieve neerslag
Een uitstekende dekking
Gebruiksklaar product
Snel aan te brengen.

Plaatsing
Alle ondergronden vooraf ontvetten.
Verbruik :
afhankelijk van de aard van de ondergrond ± 0,2 l/m2/laag
Toebehoren :
- borstel
- rol
- airless pistool met een sproeikop van 21/50 bij 80-100 bar druk
Reiniging :
- vers product: DERBICLEAN® NT
- opgedroogd product: terpentine (white spirit)
Opmerking :
DERBIZINC mag binnen 5 uur na toepassing niet met water in contact
komen.

Verpakking
Bus van :

2l
4l
10 l

Technische informatie

Dit document annuleert en vervangt elk vorig gepubliceerd document.

Dichtheid :
Niet vluchtig residu :
Vlampunt :

1,1 kg/l
61 %
47 °C

Bewaring
Bewaart niet na opening.
Dit product aanbrengen binnen de 18 maanden volgend op de productiedatum.
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Gebruiksaanwijzing

A/ Oppervlaktevoorbereiding
• Nieuwe non-ferro metalen goed ontvetten alvorens

A

DERBIZINC aan te brengen.

• Behandel zichtbare lekken met DERBIMASTIC S versterkt
met glasvezelband.
• Verwijder alle mos met een borstel of hogedruk
waterstraal (*).
• DERBIZINC wordt gebruikt op :
- non-ferro metalen, zink, koper, lood, enz.
- dakprofielen
- metalen daktoebehoren.

B/ DERBIZINC aanbrengen
• DERBIZINC goed omroeren.

B

• Aanbrengen met een borstel, rol of airless pistool met
spuitkop 21/50.
• Voor een efficiënte bescherming tegen aggresieve
corrosie veroorzaakt door zure neerslag en stilstaand
water, breng na 24 uur een tweede laag aan.
• Na het openen, een opnieuw goed gesloten blik nog
enkele bruikbaar blijft, maar niet langer kan opgeslagen
worden.
• Bewaring: bewaart niet na opening.

(*) Ontkoppel de waterafvoeren van de wateropslagtank
en maak een tijdelijke verbinding met het
rioleringssysteem.

