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Det miljöanpassade tätskiktet byggt på Ny energismart Teknologi

  DERBIGUM NT är ett asfaltsbaserat tätskikt som tack vare Ny Teknologi erbjuder en mer miljövänlig 
taktäggning med återvunnet material. 

  I kombination med kallklistret DERBIBOND NT erhåller man marknadens mest hållbara asfaltsbaserade 
taktäckning.

  DERBIGUM NT består av DERBITUMEN, råmaterial från spill och återvunna gamla bituminösa 
membran. Den specifi ka blandningen tillsammans med polymerer ger exceptionellt hållbara 
egenskaper, både tekniskt och ekologiskt. 

  DERBIGUM NT har dubbel armering; en glasfi berväv och en polyesterfi lt som båda ligger 
högt i tätskiktsmattan. Armeringarna ger produkten perfekt dimensionsstabilitet och hög riv- och 
draghållfasthet.  

  DERBIGUM NT har på baksidan; en remsa med PE-fi lm och en med talk.

Ekologiska egenskaper
% sekundära råvaror, erhålls från återvinning: 25 % (certifi erat av PwC). 
Återvinning: Tätskiktsmattan är 100 % återvinningsbar. 

Tätskiktsmattans sammansättning

Tekniska egenskaper:

Produktegenskaper:

Rullarna måste lagras torrt och stående, inpackade och ej direkt på marken.

Brandmotstånd I överensstämmelse med EN 13501-5, klassifi kation BROOF (t1,t2,t3) enligt 
 testmetod CEN/TS 1187. Full rapport fi nns tillgänglig på begäran.

Lagring

Speciella egenskaper:

 Testmetod Värdeuttryck Värde Enhet

Tjocklek EN 1849-1 MDV (± 0,2) 4 mm
Längd EN 1848-1 MLV 7,27 m
Bredd EN 1848-1 MLV 1,1 m
Yta per rulle  MLV 8 m²
Vikt per rulle  MDV (± 2) 35 kg
Rullar per pall   25 
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 Testmetod Värdeuttryck Värde Enhet

Smältpunkt EN 1110 MLV ≥ 140 °C
Köldfl exibilitet EN1296/EN 1109  MLV ≤ -15 °C
Draghållfasthet L/T EN 12311-1 MDV (±20%) 700/650 N/5cm
Brottöjning L/T EN 12311-1 MDV (±15) 45/45 %
Dimensionsstabilitet EN 1107-1 MLV ≤ 0,2 %
Rivhållfasthet EN 12310-1 MDV (±20%) 200 N
Slagmotstånd EN 12691(B) MLV ≥ 1250 mm
Motstånd mot statisk last EN 12730(A) MLV ≥ 20 kg

MLV: Producentbegränsat värde (Manufacturer Limited Value)
MDV: Producentbestämt värde (Manufacturer Determined Value)
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