
Forgalmazó: GÉNIUS MBT kft, 3700 Kazincbarcika, Mikszáth K. u. 5, fsz. 3.  

Internet honlap: www.geniusmbt.hu         Tel: 48/898 139         E-mail: info@geniusmbt.hu 

 

DACFILL HZ 

Termékismertető 
 

 

Típus: kétkomponensű vízszigetelő anyag, vizes bázisú akril diszperzió 
 

Tulajdonságok:  
Több mint 200%-ban rugalmas - vízzáró – vízgőzáteresztő – a felületen maradó vízzel szemben 

ellenálló, a felület megkötését követő max. 1 óra után - kiváló ellenállás extrém hőmérséklet-

ingadozással, légköri szennyeződéssel és UV-sugárzással szemben.  

Gumiszerű kopásálló bevonatot képez, átfedések és varratok nélkül, ami alig gyúlékony és 

önkioltó. 

 

Ajánlott alkalmazás:  

Vízzáró rendszer vízszintes tetőkre. Ugyancsak használható olyan helyeken, ahol gyorsan szükség 

van vízzel szembeni ellenállásra, vagy átvonhatóságra. 
 

Műszaki adatok:  

Megjelenés:     Selyem matt (Fényesség  60
o
: +/- 8%) 

Szín:       szürke  

Sűrűség:      1,25 kg/l 

Szárazanyag-tartalom:  51 (tf%) 

         62% (s%) 

Ajánlott szárazréteg-vastagság.   

        nedves: 1.200 µm/réteg (kiadósság: 1,5 kg/m
2
) 

        száraz:    600 µm/réteg (kiadósság: 1,5 kg/m
2
) 

Edényidő:      18 óra (ajánlatos az elkészített keveréket az nap felhasználni) 

Lobbanáspont:    nem gyúlékony 

Shore keménység (A):  75 (ASTM D 2240) 

Vízgőzáteresztő képesség: µ = 1.934 (2 x 500 g/m
2
) 

 

VOC tartalom:    55 g/l (max.) 

VOC a kész keverékben: 55 g/l (max.) 

Kategória:      A/j 

EU határérték:    140 g/l (2007/ 140 g/l (2010) 
 

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

Porszáraz:      1 ½ óra múlva 

Esőálló:      2 ½ óra múlva 

Átvonható::     24 óra múlva 

Teljes kikeményedés:  1 hét 

Felületi száradás (1 kg/m
2
):  30 perc (magas hőmérsékleten és alacsony páratartalom mellett) 

           6 óra (alacsony hőmérsékleten és magas páratartalom mellett) 

A száradási idő függ a hőmérséklettől, a relatív páratartalomtól és a légmozgástól. 
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Kiadósság: 
Elméleti:  1 – 1,5 kg/m

2
 /réteg (alaptól függően) 

     Két rétegben ajánlott felhordani. 
 

Felület előkészítés:  

Az alapnak tisztának, száraznak és lehámlásoktól, kavicsoktól, portól, piszoktól mentesnek 

kell lenni.  

Az illeszkedési hézagokat töltsük fel ELASTOFILL-vel, az aktív repedéseket hidaljuk át 

DUCFILL-hálóval és hordjuk fel rá az alábbi alapozók egyikét: 

a, Pórusos beton, kemény PVC és poliészter esetén: Primer 44 HS 

b, Nagyon sima betonnál: NOXYDE, 25 % vízzel hígítva 

c, Vas és acél esetén: hígítatlan NOXYDE 

Egy évnél régebbi bitumenes anyagok, vagy tetők közvetlenül bevonhatók DUCFILL HZ-vel, 

az állapotuktól függően. 

Cink, horganyzott acél, réz, ólom és alumínium igény estén átvonható DUCFILL HZ-vel, 

miután olajtalanítottuk, zsírtalanítottuk és enyhén homok- szórtuk. 
 

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

alaposan keverjük fel. Az „A” komponenst adjuk hozzá a „B” komponenshez, állandó mechanikus 

keverés mellett. Ajánlott a keveréket aznap felhasználni.  

Tekerjük le a DACFILL-hálót a tiszta, száraz alapra és rögzítsük az alaphoz a DUCFILL HZ első 

rétegével (1 – 1,5 kg/m
2
) henger segítségével. A hálót legalább 5 cm-es átlapolásokkal 

alkalmazzuk. Száradás után egy második DUCFILL HZ réteget is fel kell hordani hengerrel, vagy 

airless szórással, úgy hogy a háló elmerüljön a második rétegben és ne legyen látható.  
 

Felhordás és hígítás 

Ecsetelés:    Használjunk szögletes ecsetet. Ne hígítsuk! 

Hengerlés:    Használjunk hosszúszőrű hengert. Ne hígítsuk! 

Levegős szórás:   NEM ajánlott 

Airless szórás:   Fúvóka: 018 – 023 /nyomás: 220 bar. Ne hígítsuk! 
 

Tisztítás:    vízzel 
 

Felhasználási körülmények 
Száradás: elegendő ventiláció vagy napfény 

Minimális hőmérséklet:     5 
o
C 

Maximális relatív páratartalom:  80% 
 

Megjegyzés:   
● A DUCFILL-háló használata szükséges minden olyan tetőnél, amelyiknek a hajlásszöge  

    5%-tól kisebb, ha víz alá kerülés is előfordulhat, vagy ha az alap mozgása várható.  

● Ne alkalmazzuk hőre lágyuló műanyagokra! 

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

utasításokat! 
 

Eltarthatóság/Tárolási körülmények: 2 év 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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