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DACFILL SB alapozó bevonat 

Termékismertető 
 

 

Típus: egy komponensű hideg folyadékként alkalmazandó, magas szárazanyag-tartalmú,  

nedvességre aktiválódó elasztomer uretán bevonat 
 

Tulajdonságok:  
Vastagréteg képzésére alkalmas alapbevonat, erősítő anyag a DACFILL SB vízzáró rendszerhez. 

 

Ajánlott alkalmazás:  

A DACFILL SB üvegszálas erősítő hálóval történő alkalmazásra. Erősítő anyagként 

használandó a DACFILL SB vízzáró rendszerben. 

 

Műszaki adatok:  

Megjelenés:     alacsony fény  

Szín:       mély rózsaszín  

Sűrűség:      kb 1,28 kg/l 

Szárazanyag-tartalom:  kb 78% (tf%) 

         kb 82% (s%) 

Ajánlott szárazréteg-vastagság.   

        nedves: 0,6 – 1,2 mm (beleértve az erősítést is), rendszertől függően 

        száraz: 0,5 – 1,0 mm (beleértve az erősítést is), rendszertől függően 

Lobbanáspont:    40 
o
C  

VOC tartalom:    284 g/l (max.) 

VOC a kész keverékben: 284 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. 5 napon belül!) 

Teljes kikeményedés:  12 óra 
 

Kiadósság: 
Elméleti:  1 – 2 m

2
/l  

Gyakorlati: a gyakorlati anyagfelhasználás számos tényezőtől függ, mit pl. az alap  

     porozitása, érdessége és a felhordás során bekövetkező anyag-vesztesség, stb.   
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Felület előkészítés:  

Vizsgáljuk át a teljes felületet, hogy megállapíthassuk a meglévő alap, vagy bevonat épségét, ahol 

szükséges, készítsünk vizsgálatot 

A tetőfelületnek tisztának, száraznak kell lenni, nem lehet rajta laza szemét és felületi szennyeződés. 

A repedéseket, üregeket, hólyagosodást meg kell szüntetni, ill. ki kell javítani mielőtt a bevonatot 

felhordanánk. Minden mohával fedett, elgombásodott területet először  

A.M.W. tisztítószerrel kell kezelni. Ahol szükséges alapozzunk megfelelő összeférhető anyaggal. 

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 

Felhordás:  Ecsettel, vagy hengerrel (vagy airless szórással, ahol az környezetileg  

     engedélyezett). Azonnal terítsünk egy DACFILL üvegszálas hálót a frissen  

     felhordott bevonatra, egy minimum 50 mm-es átlapolást biztosítva a táblák között.  

Hengereljük be, vagy nyomkodjuk be a hálót az alapba, hogy az teljesen be legyen itatva 

az anyaggal. Hagyjuk a DUCFILL SB alapozót teljesen kikeményedni, mielőtt a 

DICFILL SB fedőbevonatot felhordanánk rá.  

 

Hígítás:   Ne hígítsuk! 
 

Tisztítás:  160-as hígítóval 
 

Felhasználási körülmények 
Minimális hőmérséklet: 5 

o
C, jól szellőztetett körülmények között.  

 

Megjegyzés: Ne alkalmazzuk, ha eső várható! 

Ez a termék NEM UV-álló! Ezért, amilyen gyorsan csak lehet, vonjuk át, még az átvonhatósági 

időintervallumon belül, mert ezentúl már felület-előkészítés szükséges az átvonáshoz. hogy elkerüljük 

a helyi fényességi eltéréseket 

 

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 hőmérséklet 5 és 35 
o
C között van. 
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