APPLICATION RULES
Koud uitgevoerde waterdichting in een
dakgoot
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Het komt vaak voor dat de waterdichtheid in een dakgoot met DERBIGUM koud geplaatst moet worden,
dit wil zeggen : zonder toevoeging van vlam of warmte. Deze voorwaarde is in het bijzonder van
toepassing op risicosites, bij werken op ondergronden welke warmtegevoelig zijn (hout, aanwezigheid
van stof, enz…), of gewoon omdat het hanteren van een brander delicaat blijft in enge zones. Meerdere
methodes zijn uitvoerbaar, hieronder stellen wij er u één voor :

1
Een strook DERBIGUM (4 mm) uitsnijden met een
totale lengte van : X + Y + 100 mm.
X is de lengte van de opstand met een ruimte van
ongeveer 70 mm voor de bedekking. Y is de
lengte van de dakgoot.

2
Met een truweel DERBIMASTIC S aanbrengen op
de plaats waar deze voorgesneden strook in de
dakgoot zal komen.
De strook in de vers aangebrachte mastiek plaatsen
en goed afstrijken om een goede aanhechting te
bekomen.

3
Met een truweel DERBIMASTIC S op het vertikale
gedeelte aanbrengen en de opstand van het
membraan in de vers aangebrachte mastiek
plaatsen.

Koud uitgevoerde waterdichting in een dakgoot – 11/2006

1

4
Een strook DERBIGUM (3 of 4 mm) uitsnijden met
een totale lengte van : Z + W mm.
Z is de lengte van de overlapping onder de
bedekking (gaat omhoog tot onder de tweede lei).
W is de lengte van de overlapping van de
dakgootstrook : 100 mm.

5
De bedekking licht opheffen en deze strook er zo
ver mogelijk onder schuiven. De overlapping met
de dakgootstrook wordt uitgevoerd door middel
van twee strepen DERBISEAL S. De overlapping
wordt nadien correct aangedrukt.

6
Een strook DERBIGUM (3 of 4 mm) uitsnijden met
een totale lengte van : de hoogte van de opstand
en een terugslag op het horizontale gedeelte van
100 mm.
De strook komt onder het stuk dat het regenwater
afvoert (zinken aansluitprofiel, metalen profiel, …).

7
Twee strepen DERBISEAL S op het horizontale
gedeelte aanbrengen.
Met een truweel
DERBIMASTIC S op het vertikale gedeelte
aanbrengen.
De opstandsstrook plaatsen en deze zorgvuldig
onder het afwerkingsprofiel schuiven.
De
horizontale overlapping van 100 mm wordt nadien
correct aangedrukt.
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