
DACFILL

Vysoce odolný, hydroizolační 
nátěr pro šikmé střechy

KNOW‐HOW TO PROTECT™

®

• Pro různé typy střech s minimálním sklonem 5%: beton, bitumen, asfaltové pásy, plasty, ...
• 100% vodotěsný, paropropustný pro odvod vlhkosti z podkladu
• Odolný vůči UV záření, kyselému dešti, teplu, mrazu a znečištění
• Těžko zápalný, samozhášivý.
• Může být zpevněn technickou tkaninou Dacffil Fleece
• Snadno použitelný
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DACFILL
POPIS
Vodou-ředitelný a hydroizolační nátěr pro šikmé střechy. Vytváří trvalý 
elastický plášť bez spojů a švů.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ
Hydroizolační systém pro střechy se sklonem minimálně 5%, oplechování 
komínů apod.. Vytváří odolný kaučukový povlak bez spojů nebo švů, který je 
nehořlavý a samozhášivý. Navíc může být zesílen pomocí tkaniny Dacfill 
Fleece. 
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TECHNICKÁ DATA
Hustota:
Úroveň lesku:
Obsah sušiny objemově: 
Obsah sušiny váhově: 73 %

ČASU SCHNUTÍ PŘI 20°C/RH 50%
Na dotyk: 2 hodiny
Pro manipulaci: 6 hodiny
Pro přelakování: 24 hodiny
Plně vytvrzen: 1 týden

POKYNY K POUŽITÍ
Aby byla zajištěna homogenita, měly by se nátěrové materiály před použitím 
důkladně promíchat.

PODMÍNKY APLIKACE
Podmínky pro optimální schnutí: osychání větrem (lehký vánek) nebo slunečné 
počasíy. Minimální teplota: 5°C. Max. Relativní vlhkost: 80%.

APLIKACE A ŘEDĚNÍ: ŠTĚTEC
Použijte plochý štětec. V případě potřeby zřeďte vodou.

APLIKACE A ŘEDĚNÍ: VÁLEČEK
Použijte váleček s dlouhým vlasem. V případě potřeby zřeďte vodou.

APLIKACE A ŘEDĚNÍ: AIRLESS bezvzduchové stříkání 
Tryska: 18 - 23 / Tlak: 220 barů.

APLIKACE A ŘEDĚNÍ: AIRMIX vzduchové stříkání 
Nedoporučeno.

ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ
Voda.

POZNÁMKY

Použití ktaniny Dacfill Fleece je nezbytné pro každou střechu se sklonem <5%, v případě 
stojaté vody a při předpokládaném nebo obávaném riziku pohybu podkladu. 
U aplikací, u kterých je třeba se obávat trvale stojící vody, nebo když je potřeba 
ochranný nátěr Dacfill před znečištěním (např. Dacfill white), doporučujeme Dacfill 
chránit nátěrem PRT (cca 100 g / m²). Tento systém není určen pro trvalý pohor; v 
případě použití v úžlabí musí být dodržen minimální sklon pro odtok dešťové vody. 
Nepoužívejte na asfaltové povrchy, měkké PVC nebo bitumenové materiály mladší než 
1 rok. 
Tvrdost Shore A: 70 (ASTM D 2240)

BEZPEČNOSTNÍ DATA

VOC produktu: 5 g/l
VOC směsi: 5 g/l
VOC kategorie: A/i
VOC limit: 140 g/l
Určení: Exteriér
Bod vzplanutí: Nehořlavý
Bezpečnostní pokyny: Prostudujte bezpečnostní list a bezpečnostní informace uvedené na obalu.

SKLADOVATELNOST
2 roky od data výroby v neotevřených nádobách, pokud jsou skladovány v suchých a dobře 
větraných prostorech a nejsou vystaveny přímému slunečnímu světlu, při teplotách mezi 5°C 
a 35°C.

®

DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA MOKRÉHO FILMU 
1000 µm (odpovídá spotřebě: 1,5 kg/m²)
DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA SUCHÉHO FILMU                     
600 µm (odpovídá spotřebě: 1,5 kg/m²)

TEORETICKÁ SPOTŘEBA
1.  Spotřeba na jeden nátěr: 0,6 - 1,5 kg / m2 (závisí na podkladu)
2.  Strmé střechy (bez tkaniny): 1,3 - 2,5 kg / m²
3.  Střechy s malým sklonem (s tkaninou): 2,5 - 3 kg / m² (riziko stojaté vody)

PRAKTICKÁ SPOTŘEBA
Praktická spotřeba závisí na mnoha faktorech, jako je poréznost a drsnost podkladu a 
ztráty materiálu během aplikace.

PŘÍPRAVA POVRCHU
Podklad musí být čistý a suchý, bez vloček, štěrku, prachu a nečistot. Vyplňte spáry  
Elastofillem, spojte aktivní trhliny pomocí technické tkaniny "Dacfill Fleece" a naneste 
jeden z následujících základních nátěrů:

• Na pórobeton, tvrdé PVC a polyester: Primer 44 HS
• Na velmi hladkém betonu: NOXYDE zředěný 25% vody
• Na železo a ocel: nezředěný NOXYDE
• Asfalt / bitumen: PARAFIX

Střešní nebo bitumenové materiály starší než 1 rok mohou být natřeny přímo 
přípravkem Dacfill. Zinek, pozinkovaná ocel, měď, olovo a hliník mohou být 
přelakovány přímo Dacfillem po odmaštění a mírném broušení.
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CLUB MARK BARVY s.r.o.
Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha 4 Chodov 
info@clubmarkbarvy.cz
www.clubmarkbarvy.cz
ČSN EN ISO 9001:2016; ČSN EN ISO 14001:2016




