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Membrana uszczelniajàca DERBIGUM SP spawana
Pod∏o˝e DERBICOAT HP przybite 
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PRODUKTY

Klin naro˝ny CANT STRIP Stosunek/m 1,05
Warstwa przygotowawcza DERBICOAT HP Stosunek (*)/m2 1,10
Mocowanie warstwy przygotowawczej GWÓ∫D∫ BURZOWY Stosunek (*)/m2 22 (**)

Warstwa uszczelniajàca DERBIGUM SP Stosunek (*)/m2 1,18
(*) Stosunki podane sà dla pod∏o˝a p∏askiego, czystego i nieporowatego.
WartoÊci na m2 i na warstw´. Ex: Uszczelnienie DERBIGUM SP na m2. 1 m2 + pokrycie 12% + zmiana 5% + ró˝ne detale
1% = 1.18 m2/m2 do realizacji.
(**) IloÊç mocowaƒ mechanicznych mo˝e byç przyj´ta zgodnie z normami mocowania przy wietrze (NIT 183 i NBN B 03-002-1).

Typ klimatu wewn´trznego I II III IV

WartoÊç odpornoÊci
3000 Pa

na wiatr

Wykoƒczenie
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1. PRZYGOTOWANIE POD∑O˙A

� Odleg∏oÊç nie wi´ksza ni˝ 2 mm
� Ka˝da d∏ugoÊç deski lub panela musi 

spoczywaç na trzech minimum wspornikach
� Deski muszà byç mocowane zgodnie z

normami NIT 130 i STS 31-32
� GruboÊç desek zale˝na jest od odleg∏oÊci

mi´dzy krokwiami
� Nachylenie pod∏o˝a  powinno byç 2%-owe

we wszystkich miejscach bioràc pod uwag´
dopuszczalny kàt spadku pod∏o˝a.

3. WARSTWA PODK∑ADOWA

3.1. Klejenie podk∏adu: mocowanie
mechaniczne

Za pomocà gwoΩdzi galwanizowanych o
szerokiej g∏ówce (Êrednica 12-15 mm) i wypo-
sa˝onych w próg zapobiegajàcy wysuwaniu
si´ ich.

3.2. Typ podk∏adu: DERBICOAT HP
Membrana 2 mm u˝ywana jako warstwa, otrzy-
mana przez powlekanie nietkanego poliestru 
z siatkà szklanà w mieszance bitumicznej z TPO
(najwy˝szej klasy polipropylenem APP).
MEMBRANA NIE MO˙E BYå U˙YWANA JAKO
WARSTWA USZCZELNIAJÑCA JEDNOWARSTWOWA.

3.2.1. Charakterystyka techniczna
– Zbrojenie: Kompozyt z nietkanego polies-

tru/siatka szklana

– Gramatura zbrojenia: 100 g/m2 (±10 g/m2)
– Wytrzyma∏oÊç na temperatur´: ≥140 °C

3.2.2. Mocowanie membrany mechaniczne
Rulony nale˝y po∏o˝yç wzd∏u˝nie na pod∏o˝u.
Podk∏ad nale˝y przymocowaç za pomocà
gwoΩdzi o szerokiej g∏ówce u˝ywanych do
pokryç 70 mm (poprzecznie i wzd∏u˝nie). 
GwoΩdzie powinny byç stosowane jak nast´puje:
Pierwszy i ostatni rzàd powinien zostaç wbity
3 cm od brzegu. Pozosta∏e o jednà i o dwie trze-
cie szerokoÊci rulonu. W rz´dach kraw´dziowych,
gwoΩdzie winny byç odsuni´te od siebie o
10 cm; w rz´dach pozosta∏ych nale˝y je wbijaç
co 20 cm i umieszczaç w szachownic´.
Pokrycia 70 mm, po umocowaniu mechanicz-
nym w miejscach pokrytych muszà byç spa-
wane palnikiem i dociskane walcem o nacisku

±15 kg aby mocowanie by∏o trwa∏e. Rulony
muszà byç po∏o˝one prostopadle do kierunku
sp∏ywu wody.

2. KLIN NARO˙NY

2.1. Typ produktu: CANT STRIP
Klin naro˝ny jest wyprodukowany z membrany
bitumicznej sk∏adanej w trójkàcie 45x45x60 mm.
Mocowanie profilu odbywa si´ przez klejenie do

masy bitumicznej lub poprzez przyspawanie
palnikiem.
CANT STRIP u˝ywany jest do:
– zwi´kszenia gruboÊci pomi´dzy kolejnymi

warstwami izolacyjnymi
– zlikwidowania kàta prostego pomi´dzy

dwiema przesuni´tymi p∏aszczyznami.
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4. HYDROIZOLACJA

4.1. Klejenie membrany: spawanie
p∏omieniem

4.2. Typ membrany: DERBIGUM SP
Membrana 4 mm otrzymana przez powlekanie
nietkanego poliestru (150 g/m2) i maty szkla-
nej (55 g/m2) w mieszance bitumicznej TPO
(najwy˝szej klasy polipropylenem ataktycznym
APP). W Êrodku membrany, zbrojenie jest prze-
suni´te od Êrodka w kierunku cz´Êci górnej w
stosunku do p∏aszczyzny Êrodkowej. Tkanina
szklana jest odseparowana od nietkanego
poliestru, a jej obecnoÊç jest widoczna na
zewn´trznej stronie membrany. Membrana jest
zgodna z normà ognioodpornoÊci  EN 1187-1.

4.2.1. Charakterystyka techniczna
– GruboÊç: 4 mm
– Zbrojenie: tkanina szklana 55 g/m2

(±10 g/m2) i poliester nietkany 150 g/m2

(±15 g/m2)
– Wytrzyma∏oÊç na temperatur´: ≥140 °C
– StabilnoÊç wymiarów: ≤0.1%

4.2.2. Mocowanie membrany poprzez spawanie
Rulony nale˝y po∏o˝yç wzd∏u˝nie na pod∏o˝u,
uk∏adajàc je co 10 cm.
Odwinàç membran´ uszczelniajàcà ogrzewa-
jàc p∏omieniem palnika jej cz´Êç wewn´trznà w
celu jej stopienia, a nast´pnie dokleiç do
pod∏o˝a. Pokrycia winny byç spawane p∏omie-
niem na ca∏ej swej szerokoÊci 10 cm. Kraw´dzie

nale˝y docisnàç prasà si∏à ±15 kg. Zak∏ady
poprzeczne muszà mieç 15 cm. Ma∏a iloÊç bitu-
mu musi wytopiç si´ na po∏àczeniach pokrycia.
Bitum, który si´ wytopi∏ mo˝e byç usuni´ty
czubkiem podgrzanej kielni.

Typ klimatu wewn´trznego I II III IV
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6. PORADY

6.1. Zmniejszenie ryzyka po˝aru
Aby uniknàç potencjalnego ryzyka zwiàzane-
go z po˝arem, zw∏aszcza w trakcie renowacji,
radzimy u˝yç dla ca∏oÊci pokrycia masy szybko-
klejàcej DERBISEAL S stosujàc dwukrotne u˝ycie
na szerokoÊci zak∏adów. Zak∏ady b´dà mia∏y
12 cm. Dobrze docisnàç obszar pokryty prasà o
sile ±15 kg, aby zapewniç doskona∏e przykle-
jenie. Usunàç mas´ nadwy˝kowà czubkiem
podgrzanej kielni typu koci j´zyk. Równie˝
u˝ywa si´ kleju szybkoklejàcego DERBISEAL S
do realizowania warstw pionowych, wówczas
kiedy istnieje ryzyko po˝aru (np. na lub za
ok∏adzinà fasady).

6.1.1. Typ produktu: DERBISEAL S 
Masa klejàca na bazie bitumu modyfikowa-
nego ˝ywicami polimerycznymi z przyspiesza-
czem pozwalajàcym na szybkie klejenie (∏àcze-
nie) pokrycia.

6.1.2. Charakterystyka techniczna
– Masa obj´toÊciowa: 1.14-1.18 g/cm3

– Punkt zap∏onu (Abel): 1 °C
– Procent rozpuszczalników (nie chlorowych):

15-21%
– LepkoÊç (Brookfield 25 °C):

80-126 Pa.s (Wintergrade), 
349-554 Pa.s (Summergrade)

– Czas wysychania (dotykany): 1 godzina.

6.2. Ochrona metali nie˝elaznych
Aby uniknàç wszelkiego ryzyka korozji metali
nie˝elaznych, cz´Êci majàce kontakt ze sp∏y-
wajàcà wodà pochodzàcà z powierzchni uszczel-
nionej membranà bitumicznà nieobrobionà
albo niechronionà balastem (˝wir...) nale˝y
wszystko pokryç farbà DERBIZINC. Produkt ten
zapewnia ochron´ dodatkowà przed starze-
niem si´ pod wp∏ywem UV, kwaÊnymi
deszczami i innymi czynnikami. Zapewnia
doskona∏e wykoƒczenie i estetyczny wyglàd
pokrytych powierzchni.

5. PIONY

Partie pionowe sà realizowane poprzez przy-
klejanie spawaniem p∏omieniowym. Pokrycia
uszczelniajàce w partiach pionowych ró˝nià
si´ od tych przyspawanych w cz´Êci pozio-

mej, z którymi ∏àczà si´ za pomocà zak∏adek
10 cm minimum spawanych p∏omieniem.
Kàt warstwy pionowej  musi zawsze zawieraç
dwie gruboÊci.

Zak∏ady poprzeczne majà szerokoÊç maksy-
malnà odpowiadajàcà szerokoÊci rulonów z
zak∏adkami 15 cm.
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Zak∏adki
Zak∏adki sà zgrzewane na goràco palnikiem,
goràcym powietrzem lub klejone DERBISEAL S.

Wzd∏u˝nie

Poprzecznie

100 mm

10 cm

150 mm
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Pod∏o˝e
Zak∏adanie w∏aÊciwe desek: 
∏àczniki naprzemiennie.

Piony
Z klinem naro˝nym

Werniks bitumiczny uszczelniajàcy DERBIPRIMER S

Pokrycie z DERBIGUM SP

Klin naro˝ny. CANT STRIP

Warstwa przygotowawcza DERBICOAT HP

DERBIGUM SP
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do siebie tak
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pokrycia o
poczwórnej
gruboÊci, co
powoduje
niepotrzebnà i
nieadekwatnà
nadgruboÊç.
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