VYSOCE ODOLNÁ
A DLOUHODOBÁ
OCHRANA STŘECH

KNOW-HOW TO PROTECT ®

TRVALÁ HYDROIZOLACE STŘECH
• Systém Dacﬁll® splňuje nejvyšší nároky na hydroizolaci plochých i šikmých střech
• Hydroizolační nátěry pro šikmé a ploché střechy lze kombinovat s vyztužujícím rounem
zajišťujícím dodatečnou mechanickou pevnost
• Vhodné pro použití na všechny druhy střech
• Ochranné vlastnosti zůstávají zachovány i při působení povětrnostních vlivů jako je déšť, horko,
UV záření, mráz, znečištění
• Ochranná membrána zůstává stabilní i při vysokých teplotách
• Bez obsahu dehtu, olova a organických rozpouštědel
• Snadná, rychlá aplikace
• Cenově výhodný způsob hydroizolace

KOMPLETNÍ OCHRANA STŘECH
DACFILL®
VYSOCE ODOLNÝ, HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR PRO ŠIKMÉ STŘECHY
•
•
•
•
•
•

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

DACFILL® HZ
VYSOCE ODOLNÝ HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR VODOROVNÝCH STŘECH
•
•
•
•
•
•

Dvousložkový, rychleschnoucí, 100% vodotěsný nátěr
Odolný vůči UV záření, kyselému dešti, teplu, mrazu a znečištění
Může být zpevněn technickou tkaninou Dacﬁll® Fleece
Nehořlavý a samozhášivý
Bezešvá elastická povrchová úprava s dlouholetou životností
Snadno se nanáší štětcem, válečkem nebo vysokotlakým stříkacím zařízením

DACFILL® FLEECE
VYZTUŽUJÍCÍ ROUNO POSKYTUJÍCÍ DODATEČNOU
MECHANICKOU PEVNOST
• Zvyšuje mechanickou pevnost v systémech Dacﬁll® nebo Dacﬁll® HZ
• Vylepšuje hydroizolační vlastnosti
• Doporučené použití pro vyztužení první vrstvy Dacﬁll® nebo Dacﬁll® HZ.

WWW.RUST-OLEUM.CZ

KNOW-HOW TO PROTECT ®

20 LET STABILNÍ OCHRANY
• Prověření Státní zkušebnou v Nordhein-Westfalenu v Dortmundu, Institutem materiálů v Delftu,
Institutem CORI v Limelettu, Institutem OREX (laboratoř pro experimentální výzkum architektury
v Bruselu), laboratoří společnosti Veritas
• Certiﬁkováno v České republice
• Zachování vlastností po dobu 20 let
• 20x větší propustnost vodních par než srovnatelná živičná izolace
• Pružnost tloušťky vrstvy 2 mm (bez tkaniny) = 350 %
• Dokonalá odolnost při teplotách v rozmezí +120 °C až -30 °C
• Splnění požadavků normy DIN 4102
• Tvrdost dle SHORE 70 podle normy ASTM D 2240 typ A po stárnutí
• Zpevňující rouno dostupné v rolích o délce 100 m a šíři 0,20 m, 0,60 m, 1,00 m a 1,20 m

PŘÍKLADY APLIKACÍ
DACFILL®

DACFILL® HZ

DACFILL® FLEECE

hydroizolační nátěr
pro šikmé střechy

hydroizolační nátěr
pro vodorovné střechy

vyztužující rouno
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