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DACFILL SB fedőbevonat 

Termékismertető 
 

 

Típus: Egykomponensű hideg folyadékként alkalmazandó, magas szárazanyag-tartalmú,  

nedvességre aktiválódó elasztomer uretán bevonat. A DUCFILL SB vízzáró rendszer 

fedőbevonata.  
 

Tulajdonságok:  
A vastagréteg képzésére alkalmas bevonat tartós, hosszú távú vízzárást biztosít. A DACFILL SB a 

DUCFILL SB alapozó fedőbevonata.  

 

Ajánlott alkalmazás:  

Mindenféle, rézsútos és sík tetőre. Használható erősítéssel és erősítés nélkül a DACFILL SB  

vízzáró rendszerben. 

 

Műszaki adatok:  

Megjelenés:     félig fényes  

Szín:       galambszürke  

Sűrűség:      kb. 1,28 kg/l 

Szárazanyag-tartalom:  kb. 80% (tf%) 

         kb. 85% (s%) 

Ajánlott szárazréteg-vastagság.   

        nedves: 0,5 – 1,0 mm/réteg, rendszertől függően 

        száraz: 0,4 – 0,8 mm/réteg, rendszertől függően 

 

VOC tartalom:    262 g/l (max.) 

VOC a kész keverékben: 262 g/l (max.) 

Kategória:      A/j 

EU határérték:    600 g/l (2007/ 500 g/l (2010) 
 

Száradási idők (20
o
C-on és 50% r.p. mellett): 

Érintésszáraz:    4 óra múlva 

Átvonható::     12 óra múlva (max. 7 napon belül!) 

Teljes kikeményedés:  16 óra 

Megjegyzés:     A száradás/kikeményedés ideje csökken magasabb hőmérsékleten  

         és hosszabbodik alacsonyabb hőmérsékleten.   
 

Kiadósság: 
Elméleti:  1 – 2 m

2
/l  

Gyakorlati: a gyakorlati anyagfelhasználás függ a felületi profiltól, az erősítéstől, ahol ezt 

alkalmazzák. stb. 
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Felület előkészítés:  

A DACFILL SB fedőbevonatot a DUCFILL SB alapozó fedőbevonataként használjuk.  

Műszaki tanácsért forduljunk a vevőszolgálathoz.   
 

Felhasználási utasítások 
Annak érdekében, hogy biztosak legyünk, hogy az anyagunk homogén lesz, felhasználás előtt 

alaposan keverjük fel.  
 

Felhordás és hígítás 
 

Ecsettelés:   Lehetséges, de ne hígítsuk! 
 

Hengerlés:   Lehetséges, de ne hígítsuk! 
 

Levegős szórás: Lehetséges, de ne hígítsuk! 
 

Airless szórás: Lehetséges, de ne hígítsuk! 
 

Tisztítás:   160-as hígítóval 
 

Felhasználási körülmények 
Minimális hőmérséklet: 5 

o
C, jól szellőztetett körülmények között.  

 

Biztonságtechnika 
Olvassuk el a termék biztonságtechnikai adatlapaját és a kannán lévő biztonságtechnikai 

utasításokat! 
 

Eltarthatóság/Tárolási körülmények:  12 hónap a gyártás időpontjától, bontatlan edényben,  

száraz, jól szellőztetett helyiségben történő tárolás esetén, ahol közvetlen napsütés nem éri  

és a maximális hőmérséklet 25 
o
C. 
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