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DERBIGUM® NT

Theater aan het Spui, Den Haag
Renovatie dak foyer, certificaat CO2-reductie afgegeven

Over Theater aan het Spui
Theater aan het Spui is een middelgroot vlakke-vloertheater gelegen aan het
Spuiplein in Den Haag, het culturele hart van de stad. Het theater beschikt
over 2 zalen en een ruime foyer, huisvest een aantal bekende festivals en
produceerde eigen voorstellingen.

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
Centrale Vastgoedorganisatie
Dakoppervlakte: dakvlak 8 (foyer) 363,50 m²
Derbigum NT + Derbicoat NT
Dakdekker:

Consolidated, Bleiswijk

Certificaat CO2-reductie afgegeven
Voor dit project is een Derbigum certificaat CO2-reductie afgegeven. Bitumineuze materialen uit
oude dakbanen worden gerecycled en vervolgens hergebruikt. Hierdoor worden er minder nieuwe
grondstoffen voorbereid en toegevoegd wat resulteert in minder CO2-uitstoot. Dit certificaat
geeft aan hoeveel CO2-uitstoot uitgespaard zal worden door het plaatsen van Derbigum NT en
Derbicoat NT op het dak.
Met dit certificaat wordt een CO2-reductie gegenereerd van 1774 kg. Dit is een ecologisch
voordeel wat overeenkomt met 12.933 gereden km of 93 dagen van GHG (=broeikasgassen)
uitstoot door een Europeaan.
Omschrijving renovatie project
Vanwege langdurige lekkage is alles gesloopt tot de stalen onderconstructie.
Op een enkele plaats is het bestaande plafond onder het dak van de foyer plaatselijk gede- en
hermonteerd om de onderzijde van de bestaande dakplaat te controleren op belemmerende
onderdelen in verband met doorstekende bevestigingsmiddelen vanuit de nieuw aan te brengen
dakbedekking. Het bestaande dakbedekkingspakket is tot op de constructieve ondergrond
gesloopt en afgevoerd en de ondergrond grondig schoongemaakt.
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Het nieuwe dakbedekkingspakket is hierna als volgt aangebracht:
• Een laag zelfklevende mandragende aluminium dampremmer,
Vaeplan DG SKT 18234, dik 0,5 mm, op de ondergrond.
• Een afschot-isolatielaag van EPS platen, minimale dikte 140 mm
tot 190 mm, conform afschotplan, met gesloten naden.
• Mechanische bevestiging van de isolatie mechanisch aan de
ondergrond.

• Een laag Derbicoat NT met overlappen van minimaal 70 mm los
op de ondergrond gelegd en mechanisch bevestigd door middel
van parkers en volgplaten conform de geldende richtlijnen
(windbelastingsberekening NEN 6702).
• Een laag Derbigum NT, 446K14, dik 3 mm, volgens de
brandmethode. Ter plaatse van de in NEN 6050 omschreven
details is de toplaag zonder open vuur aangebracht.

Over Derbigum NT, CO2-reductie en circulaire economie

25 %

• secundaire grondstoffen
(afkomstig van recyclage)

• CO2-reductie

Derbigum NT is een bitumineuze dakbaan die dankzij de toevoeging
van Nieuwe Technologieën ideaal is voor het ontwerp van ecologische
daken volgens het principe van de circulaire economie. In gebruik
samen met de koudlijm Derbibond NT wordt het meest ecologisch
bitumineus dak op de markt verkregen.
Door gebruik te maken van gerecyclede dakbanen en hernieuwbare
grondstoffen worden er minder nieuwe grondstoffen gebruikt wat
resulteert in een vermindering van CO2-uitstoot van maar liefst 25%.
Derbigum NT heeft dezelfde uitstraling en dezelfde eigenschappen
van de bekende Derbigum SP FR, waaronder ook de lange
levensduur waar Derbigum bekend om staat.
Voor elk uitgevoerd project waar Derbigum’s ecologische producten
Derbigum NT, Derbicoat NT en Derbibond NT gebruikt worden, kan
Derbigum een CO2-certificaat afleveren. Vooraf wordt de besparing
aan CO2 berekend en vastgelegd in een certificaat. Zo wordt het
mogelijk gemaakt om dit mee te nemen in bijvoorbeeld een compleet
CO2-besparingsproces.
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Van Venrooy Dakbedekking
“Een dijk van een product”
“Vertrouwen”
Anno 2016:
ruim 3,5 miljoen m2 dakvlak
gelegd met Derbigum

2e generatie van
familie Van Venrooy
voert de scepter en
inmiddels is ook de
3e generatie werkzaam
in het bedrijf.
Directie Van Venrooy
Dakbedekking
anno 2016:
Ruud en Wim
van Venrooy.

Erkende dakaannemer in de spotlight!
Van Venrooy Dakbedekking,
sinds 1974 tevreden Derbigum dealer
Al 42 jaar mag Van Venrooy zich erkende dakaannemer van Derbigum noemen.
Directeur Wim van Venrooy vertelt dat zij in 1974 een van de eerste Derbigum dealers
waren toen het dealer netwerk opgezet werd.
Ze vervulden dan ook als een van de eerste verwerkers een echte pioniersrol om
een gemodificeerd APP product in de markt te zetten, namelijk 4 mm 1-laags
dakbedekking Derbigum. Deze werd middels een brander aangebracht op het dak en
er werd 10 jaar garantie geboden. Dit was een unicum in deze tijd waar alleen nog
2 of 3-laags dakbedekkingssystemen met plakmethode bevestigd werden op een
oude dakbedekking en 3 tot 5 jaar garantie gebruikelijk was.
Na 18 jaar 1 miljoen m2 Derbigum verwerkt
In 1992 overhandigde de toenmalige directeur van Derbit België op officiële wijze een
gedeelte van de inmiddels 1 miljoen verwerkte m2 Derbigum aan Wim van Venrooy.
Anno 2016 heeft Van Venrooy inmiddels ruim 3,5 miljoen m2 dakvlak gelegd met
Derbigum waarvan het gros nog functioneel intact is en dus dient als waterafdichting.
Recentelijk is ook de opdracht van een groot project met 30.000 m2 Derbigum voor
een bekend A-merk leverancier binnengehaald.
De onderlinge relatie, het vertrouwen en het kwalitatief
hoogwaardige product met zeer lange bewezen levensduur (“een dijk
van een product”) ligt als basis voor de tientallen jaren succesvolle
samenwerking. In combinatie met een professioneel vakmanschap
voor verwerking door Van Venrooy geeft Wim aan een uitstekend
eindproduct aan te kunnen bieden op de markt.
Resultaatgericht Samenwerken
Een uitstekend en betrouwbaar resultaat is zeer belangrijk voor
Van Venrooy. Dit omdat het bedrijf langdurige samenwerkingen
met opdrachtgevers aangaat in de vorm van Prestatie Onderhoud
en Resultaatgericht Samenwerken. Dit zijn samenwerkingsvormen
waarbij de opdrachtgever stuurt op basis van wederzijds vertrouwen
en op prestatie-eisen m.b.t. dienstverlening, conditieniveau en
kwaliteit. “Het werken met kwalitatieve en betrouwbare leveranciers
en producten is daarom voor ons een must!”
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Bron: Hoogeveensche Courant, 22-1-1992

Over Van Venrooy Dakbedekking
Van Venrooy Dakbedekking / Dakbehoud Nederland is sterk in
professionele totaal-ontzorging en is gericht op langdurig tevreden
opdrachtgevers én bewoners/gebruikers.
Het bedrijf is opgericht in 1962 en is één van de oudste en
grootste familie-dakbedekkingsbedrijven in Nederland. Van
oudsher renovatiespecialist en sedert 35 jaar landelijk opererend en
marktleider in het onderhoud en de veiligheid van daken.
Van Venrooy staat voor kwaliteit, betrouwbaarheid, service en
vakmanschap en heeft hierbij bewust gekozen voor het werken met
louter eigen, goed opgeleide en ervaren vakmensen. Het bedrijf telt
90 medewerkers en heeft 3 vestigingen in Apeldoorn, Hoogeveen
en Almere.

SPECIALE PROJECTEN met DERBIPURE®

De Drijfveer, eerste gebouw van Floriade
Drijvend plantaardig gebouw. Derbipure dakbedekking geschonken.

‘Drijfveer’ heet het eerste gebouw voor de Floriade van 2022 in
Almere. Het ruim 50 vierkante meter grote, drijvende pand moet
een voorbeeld worden van de duurzaamheid die de organisatoren
voor deze editie van de wereldtuinbouwtentoonstelling nastreven.
‘Duurzaam’ betekent in de woorden van Drijfveerontwerper Urban
Greeners een gebouw dat voor ruim 80 procent is opgetrokken uit
plantaardige materialen en zelfvoorzienend is. De meeste materialen
zijn geoogst en verwerkt in de Flevopolder. De benodigdheden zijn
gesponsord; vrijwilligers en studenten voerden sinds april 2015 het
overgrote deel van het werk uit.
De onderbouw is een hergebruikte betonnen bak die eerder deel
uitmaakte van een woonark. Duurzaam is ook de isolatie. Daarvoor is
onder meer hennep gebruikt dat groeit op terreinen die braakliggen
omdat Almere er te zijner tijd woningen wil laten bouwen. De vloer is
afgewerkt met kalkhennep, een mengsel van kalk en hennep. Voor
de wanden zijn platen uit agrarische restmaterialen gebruikt; een
product van Eco-Boards. Het dak is bedekt met de plantaardige
dakbedekking Derbipure van Derbigum (90 m2). Op dit materiaal ligt
nog een licht sedumdak.
De Floriade Almere 2022 bouwt de komende zes jaar aan een
zelfvoorzienende stadswijk met als thema Growing Green Cities.
Urban Greeners steunt jonge ondernemers bij het opzetten van
projecten die meebouwen aan deze stadswijk.

In 2022 is Almere het toneel voor de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade. Op deze zevende editie staat
de innovatiekracht van de Nederlandse tuinbouwsector
centraal. Maar de Almeerse Floriade gaat verder:
kennis, producten en technologieën uit de tuinbouw
worden ingezet om oplossingen te vinden voor urgente
en mondiale verstedelijkingsvraagstukken op het gebied
van voedsel, energie, water en gezondheid. Op de
wereldtuinbouwtentoonstelling worden oplossingen
verkend en ontdekkingen gedaan die bijdragen aan de
ontwikkeling van een duurzame en leefbare stad.
Bron: https://floriade.almere.nl/
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SPECIALE PROJECTEN met DERBIPURE®

Meest duurzame kantoor ter wereld staat in Nederland
Nieuwe hoofdkantoor Van Geelen Counterflow in Haelen, 600 m2 Derbipure dakbedekking
Het nieuwe hoofdkantoor van droger- en koelerfabrikant Geelen
Counterflow in Haelen (Limburg) is het meest duurzame kantoor
ter wereld, met een score van 99,94% volgens het internationale
BREEAM-certificeringssysteem.
Het kantoor voor 50 medewerkers wekt op jaarbasis ruim 50%
meer zonne-energie op dan het verbruikt voor verwarming, koeling,
ventilatie, verlichting en computers. Het overschot aan energie
wordt in de naastgelegen fabriek gebruikt voor het snijden van RVS
en het opladen van heftrucks.
De bouwmaterialen zijn waar mogelijk ‘Cradle-to-Cradle’
gecertificeerd. Dat wil zeggen dat ze bestaan uit grondstoffen die
het milieu geen schade toebrengen en die aan het einde van hun
levensduur herbruikbaar zijn. Zo bestaat de hoofddraagconstructie
van kantoor uit lijmvrij massiefhout, wat van alle mogelijke
bouwmaterialen de laagst mogelijke CO2-voetafdruk heeft. De
keuze voor dit houten casco is doorslaggevend geweest voor de
hoogste BREEAM-score die wereldwijd ooit is behaald.
Derbipure als plantaardige dakbedekking
Voor de dakbedekking is Derbipure van Derbigum geplaatst, een
plantaardige, ecologische dakbedekking.
Derbipure is een dakbedekking op basis van natuurlijke grondstoffen.
Ze bevat dus geen bitumen of andere aardolieproducten.
Uniek, zo oordeelde ook het internationaal wetenschappelijk
onderzoeksinstituut EPEA, dat Derbipure Cradle-to-Cradle
certificeerde, alsook het NIBE dat het Dubokeur-certificaat uitreikte.
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Het kan verwerkt worden zoals andere dakbanen van Derbigum.
De witte acryl coating reflecteert het zonlicht en vermindert de
opwarming van het dak op zonnige dagen. Deze dakbedekking
is pH-neutraal, en dus uiterst geschikt voor het hergebruik van
regenwater.
Het ontwerp is tot stand gekomen door samenwerking in een
hecht ontwerpteam onder leiding van directeur Sander Geelen. Het
kantoorontwerp is van Architecten en Bouwmeesters uit Herten,
dat samen met Wagemans Bouwadvies de rol van BREEAM-NL
expert vervulde. Wagemans Bouwadvies uit Sittard zorgde voor
het bouwmanagement, financieel management en coördineerde
daarnaast het uitvoeringsproces van het kantoor, dat door Geelen
Counterflow in eigen beheer werd gebouwd.
Dubourgraaf uit Goes ontwierp de duurzame klimaatinstallaties en
adviseerde op het gebied van passiefbouw. Ad van de Ven uit Eersel
ondersteunde bij diverse BREEAM-installatie aspecten.
BREEAM is een internationaal certificeringssysteem voor de bouw,
waarmee reeds 540.700 gebouwen in 77 landen zijn gecertificeerd
op onderwerpen als energiebalans en materiaalgebruik, maar
ook gezondheid, vervuiling en landgebruik. Het systeem wordt in
Nederland beheerd door de Dutch Green Building Council (DGBC).
De BREEAM-systematiek zorgt ervoor dat alle gezondheidsen milieudoelstellingen expliciet en meetbaar zijn, waarmee de
duurzaamheidsprestatie objectief kan worden bepaald.

Henneppaviljoen Fab City,
Amsterdam
Bouwen met hennepbeton, Derbipuredakbedekking weggegeven

Het dagelijks leven van de toekomst is duurzaam en
zelfvoorzienend. Dat denken de organisatoren van Fab
City, het culturele programma naar aanleiding van het
Nederlandse EU-voorzitterschap.
De Fab City campus is zoveel mogelijk ‘off grid’: energie
wordt zelf opgewekt en er wordt op duurzame manier
omgegaan met bijvoorbeeld watervoorziening en -reiniging.

© Fotograaf: John Sondeyker

Een van de paviljoenen op de Fab City campus op de Kop
van Java in Amsterdam is opgetrokken uit hennepbeton.
Hennep is een veelzijdig, sterk en duurzaam materiaal,
vinden de oprichters van stichting Hennep Collective
die het paviljoen beheert. Het groeit snel, heeft geen
bestrijdingsmiddel, amper mest nodig en werkt als
bodemverbeteraar. Hennep kan worden verwerkt in textiel,
plastic, voeding en medicijnen, en dus in de bouw.
Hennepbeton is een mengsel van hennephout, kalk en water.
Het materiaal is isolerend en dampopen, stelt producent
Albert Dun van Dun Agro. Door de natuurlijke afkomst van
de plant en het bindmiddel (Natural Hydraulic Lime) na de
bouw nog CO2 blijft opnemen, is het bouwmateriaal ook nog
eens CO2-negatief. Een grote verbetering ten opzichte van
‘gewoon’ beton.
Hennep heeft zeker een milieu-voordeel omdat het een
plantaardig materiaal is,” zegt Marc Ottelé, docent en
onderzoeker aan de afdeling duurzaamheid van Materialen
en Milieu aan de TU Delft. “De milieubelasting van
hennepbeton zal daarom gunstiger zijn dan van gewoon
beton”.
Hennepbeton isoleert ook beter dan gewoon beton.
“Kalkhennepbetonblokken van 25 centimeter dikte hebben
een isolatiewaarde die vergelijkbaar is met die van glaswol
van 10 tot 12 centimeter”, zegt Ottelé.
Vergeleken met materialen op basis van fossiele brandstoffen
is de CO2-uitstoot van hennep te verwaarlozen.
Hennepbeton kan gemakkelijk worden gerecycled. Als een
hennephuis wordt afgebroken, kan het geheel als bemesting
op de grond omdat het volledig uit organisch materiaal
bestaat. Het bindmiddel kan als kalkmeststof dienen.
De plantaardige dakbedekking Derbipure sluit naadloos aan
op dit concept en Derbigum Nederland heeft dit dan ook ter
beschikking gesteld. Deze niet bitumineuze dakbedekking
is wit van boven, groen van binnen, 100% recyclebaar en
pH-neutraal. Verder heeft het 81% reflectie (EPC verlaging)
en laat het een minimale ecologische voetafdruk achter.
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DERBIGUM NEDERLAND

Derbigum Nederland verhuist naar Breda!
Per mei 2016 zijn we verhuisd naar een nieuw kantoorpand in Breda. Het pand is gelegen op het moderne industrieterrein
Steenakker in Breda en is snel en eenvoudig via de snelweg bereikbaar.
Onze nieuwe adresgegevens zijn:		
					
					

Derbigum Nederland B.V.
Postbus 3270 - 4800 DG Breda
Veldsteen 52 - 4815 PK Breda

BIM package te downloaden via onze homepage
Alle relevante info tijdens het bouwproces staat met BIM in een digitaal (3D)
gebouwenmodel. De BIM Package onder Revit van Derbigum is vanaf begin
2016 te downloaden via onze homepage van onze website derbigum.nl.
Deze package kan direct geladen worden binnen het systeem van BIM. Via
de keuzestructuur kan het gewenste dakbedekkingssysteem geselecteerd
worden op basis van de projectsituatie.
Het gebruik van BIM is geen toekomst meer. Het wordt toegepast in concrete
opdrachten en is in veel gevallen tegenwoordig een doorslaggevende factor
bij het binnenhalen van nieuwe projecten in de bouw. Ook in de renovatie
zal BIM steeds belangrijker worden. Circa 75% van de architecten is klaar
voor het werken met BIM en tussen nu en twee jaar naar verwachting 90%
van de aannemers.
Derbigum-bestekken via homepage downloaden
Naast de genoemde package-download voor de projecten onder BIM kunnen
er via onze homepage binnen een keuzemenu van systemen ook STABU
bestekken en platte tekstbestekken gemaakt worden. Voor de Vaeplankunststofdaken zijn er tevens een zestal basisbestekken te downloaden.
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DERBIGUM WEBSITE

VAEPLAN

Derbigum lanceert een nieuwe oplossingsgerichte website
Snel bij de gewenste informatie!
In het kader van zijn online aanwezigheid heeft Derbigum eind april 2016 een nieuwe website gelanceerd. Niet alleen de looks
zijn veranderd, ook de inhoud is volledig vernieuwd. De bedoeling is dat u snel bij de door u gewenste informatie komt en een
duidelijk en overzichtelijk beeld krijgt van onze oplossingen en mogelijkheden.
Opbouw van de website
De site is ingericht naar negen oplossingen die wij bieden in
dakbedekkingsystemen. Hier wordt kort een opsomming en
omschrijving gegeven met bijbehorende referenties en directe
links naar producten, Stabu, BIM e.d. Via de homepage is er
ook direct toegang tot deze onderdelen en ons netwerk erkende
dakaannemers.
Nieuw is ook onze dienst Downloads die toegang geeft tot
diverse handige tools als bijvoorbeeld technische tekeningen,
certificaten, video’s, brochures, garantie aanvragen en
verwerkingsrichtlijnen.
En maak ook kennis met het onderdeel Blogs waar we nader
ingaan op bijvoorbeeld groen in de stad, Cradle-to-Cradle en
onze traditionele SP FR dakbedekking. Er zullen met regelmaat
nieuwe blogs gepost worden.
Blogs, nieuws en referenties kunnen direct gedeeld worden
via Social Media.
Tevens is de website mobiel toegankelijk met smartphone en
tablet. Ga snel onze vernieuwde website ontdekken op www.
derbigum.nl.
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RECyCLING

Recycling en Terugnamegarantie-certificaat
Pioniersrol

Het unieke, gepatenteerde Derbigum-systeem behandelt en bewerkt
snijafval tot nieuwe grondstof. Het snijafval wordt verzameld bij de
Derbigum erkende verwerker, die het op zijn beurt weer aan Derbigum
levert.

IM
EN

DERBIGUM NEDERLAND B.V.
garandeert dat de geleverde DERBIGUM-producten

m ………………………………………………………………….
voor het project: … ……………………………………………………..
gesitueerd te ……………………………………………………………….
2

EC

Betrokkenheid van de Derbigum erkende verwerker

TERUGNAME GARANTIE VOOR RECYCLING

teruggenomen zullen worden voor recycling bij IMPERBEL SA, Parc Industriel, B-1360 PERWEZ,
op voorwaarde dat het dakafval gesorteerd is.*
Aanvang project: ……………………………………………………………..
Geschatte einddatum project: … …………………………………………..

SP

“Recyclen van bestaande bitumen dakbedekkingen is inzamelen, sorteren,
voorbewerken en steeds verder verkleinen.” geeft Koen Sneiders,
Recycling Operational Manager van de Derbigum-fabriek te Perwez aan.
Derbigum speelt op het vlak van recycling al jaren een pioniersrol met
een uniek systeem voor recyclage van snij-en dakafval. Het is de enige
Belgische producent die roofingafval rechtstreeks in het productieproces
kan integreren en op deze manier het sluiten van de kringloop in de
praktijk omzet: het unieke, gepatenteerde systeem behandelt en herwerkt
oude bitumineuze dakdichtingsmaterialen tot nieuwe grondstof, die dan
opnieuw gebruikt kan worden voor de productie van milieuvriendelijke
dakbedekking. Vandaag is al meer dan een kwart van de grondstoffen
gerecycleerd bitumen, goed voor bijna 4.000 ton per jaar. De ambitie
reikt echter verder en voor 2020 is ‘zero impact’ als doelstelling gezet.

Gegevens opdrachtgever:
Naam: …
…………………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
Sinds 1999 recyclet IMPERBEL SA dakafval voor hergebruik in dakbanen.
Jaarlijks verwerkt IMPERBEL SA tot 4.000 ton roofing afval om deze volledig te integreren in de productie
van nieuwe dakbanen en werkt zo actief mee aan het cradle-to-cradle gebeuren.

Opgemaakt op ……………… te …………………….

Vraag naar ons Terugnamegarantie-certificaat
In dit certificaat worden projectgegevens opgenomen en Derbigum
verplicht zich om de materialen na het einde van de levensduur conform de
geldende recyclingeisen weer terug te nemen. Een mooie aanvulling op
het ecologische verhaal en perfect passend in milieubewust verantwoord
ondernemen. Neem contact op met Derbigum voor de mogelijkheden.

DERBIGUM NEDERLAND B.V.
John Poppelaars
Directeur

IMPERBEL SA
Johan Symoens
C.E.O.

*Volgens onze technische richtlijnen

Roofing
Recycling

Voorbeeld Terugnamegarantie-certificaat
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Derbigum FM approved
producten

Derbigum FM Approved producten zijn producten met een
sterkere inlage dakbedekking en zwaardere keuring die de
gestandaardiseerde nationale normen overstijgen.
De vraag naar deze producten komt met name
vanuit Amerikaanse bedrijven met vestiging(en) in
Nederland gezien de hogere eisen die men stelt. Grote
gerenommeerde bedrijven hebben reeds gebruik van deze
Derbigum-producten gemaakt.
De meeste standaard Derbigum producten zijn FM
Approved verkrijgbaar. Daarnaast zijn er diverse FMapproved dakbedekkingsconstructies met Derbigumproducten.

Recycling proces
in de Derbigum-fabriek
te Perwez

Over FM-aPPROVED keur
Het FM-APPROVED keur word afgegeven door FM-Global.
FM Global is werelds grootste verzekeringsmaatschappij
in de industrie gespecialiseerd in risico analyses en
schadepreventie.
Door het definiëren van hoge testeisen, waaraan de
producten dienen te voldoen, overstijgen deze de eisen van
nationale instituten.
Samenwerking met Bitumen Recycling Nederland en
Roofcollect

DERBITECH® FA

Via Bitumen Recycling Nederland (www.brn.nl) een initiatief van
Probasys Nederland en Vebidak is grootschalige inzameling en
hergebruik in rollen mogelijk. Derbigum speelt bij de totstandkoming
van BRN een voortrekkersrol.

Ecologische schuimlijm voor dakisolatie

Beschrijving




In België, Nederland en Duitsland kunnen dakdekkers Vaeplan
snijafval en oude PVC laten ophalen door Roofcollect. Na inzameling
en verwerking wordt ook dit materiaal gebruikt voor nieuwe
producten.

DERBITECH FA is een 2-componenten, laagschuimende PU-lijm, ontworpen voor het verlijmen van dakisolatie
op structurele dakbedekking, onderlagen, andere isolatiepanelen en samengestelde daken met een glad of
goed voorbereid grindoppervlak.
DERBITECH FA maakt mechanische bevestigingsmethoden overbodig.
DERBITECH FA is een elastomerische, multifunctionele, ecologische schuimlijm. Het productieproces is
toonaangevend met maar liefst 45%* snel hernieuwbaar materiaal, zonder solventen. De schuimlijm, die
bestaat uit twee componenten welke in een stap gemixt en geplaatst worden, droogt in enkele minuten en is
speciaal ontworpen voor gebruik in een gepatenteerd plaatsingssysteem.

Speciale kenmerken
 Geen schade aan structurele ondergronden
Geen mechanische bevestigingen die kunnen loskomen
Geen boorgeluiden bij de plaatsing
Geen ontsierende bevestigingen bij vrij gelaten oppervlakken
Geen aantasting van de bevestigingen of de ondergrond
Arbeidsbesparend
Zeer krachtig
 Eenstapstechnologie
Gemakkelijk te plaatsen, hoeft niet gemengd te worden
Geen temperatuurbeperkingen
 Zonder solventen
geurarm
Geen brandgevaar
100% vast
 Laag opschuimend
Elimineert kleine onregelmatigheden in het oppervlak
 Elastomerisch - Blijft soepel
 Drukabsorberend

Roofing
Recycling
Eigenschappen
Natuurlijke staat
Kleur
Viscositeit
Flash Point
Droogtijd

Vloeibaar
Licht amber
Visceuze vloeistof
>175°C
4 - 8 minuten

Dit document annuleert en vervangt elk vorig gepubliceerd document.

Gereedschap

De DERBITECH® Powered Applicator en de DERBITECH® Multibead Powered Applicator zijn speciaal
ontworpen voor het gebruik met DERBITECH® FA en DERBITECH® Easy Fit Sealer.
Het plaatsingssysteem vermijdt fouten die te wijten zijn aan het slecht mengen van producten. De
plaatsing gebeurt snel en gemakkelijk en geeft belangrijke besparingen op arbeidskosten voor de
aannemer. Bovendien zijn er geen speciale pompen of spuitapparaten nodig.

Verpakking en rendement

Koker van:
1,5 l x 4/doos
Een doos is goed voor ongeveer
55,74 m².
Het geschatte rendement verwijst naar de totale isolatieoppervlakte die met één doos kan worden bereikt.
De cijfers zijn gebaseerd op een toepassing van 4 strepen van 0,635 cm tot 1,27 cm breed, en een
onderlinge tussenafstand van 30 cm per isolatiepaneel van 1,2 m x 1,2 m.

Bewaring

Bewaar de inhoud 24 uur voor gebruik tussen 18°C-29°C. Niet bewaren in direct zonlicht of bij
temperaturen hoger dan 32°C.
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