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Klassiek dak 
DERBIGUM® SP FR

Vuurbestendig APP-bitumineus waterdichtingsmembraan.
Sterke scheur- en perforatieweerstand, uitstekende weerstand 
tegen uv-straling.

- Afmetingen: 7,27 m x 1,10 m (8 m²)
- Dikte: 4 mm, ook beschikbaar in  

5 mm (5,46 m x 1,10 m – 6 m²)

DERBICOLOR® FR

Vuurbestendig APP-bitumineus waterdichtingsmembraan  
met leischilfers.
Esthetische afwerking in kleur: lichtgrijs, donkergrijs, bruin, groen 
en wit.

- Afmetingen: 7,27 m x 1,10 m (8 m²)
- Dikte: 4 mm

DERBICOLOR® PATCH

Dit membraan onderscheidt zich van de Derbicolor FR door 
een onderzijde die speciaal ontworpen werd voor een snelle 
verwerking dmv partiële warmteverkleving. Kleur : donkergrijs

- Afmetingen: 7,27 m x 1,10 m (8 m²)
- Dikte: 3,5 mm
- Jumbo afmetingen: 130 m x 1,10 m 

(143 m²)

MEMBRANEN  
TOPLAGEN
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Circulair dak 
DERBIGUM® NT

Dit membraan is 100% recycleerbaar. Het wordt vervaardigd uit 
een grondstof die afkomstig is van het hergebruik van snijresten 
van werven en oude bitumineuze daken aan het einde van hun 
levensduur. Dankzij de specifieke formulering in combinatie met 
polymeren maakt dit membraan ideaal voor een ontwerp van 
ecologische en circulaire daken.

- Afmetingen: 7,27 m x 1,10 m (8 m²)
- Dikte: 3 mm
- Dikte: 4 mm

Luchtzuiverend dak 
DERBICOLOR® FR OLIVIJN

Vuurbestendig en luchtzuiverend APP-waterdichtingsmembraan 
met een laag olivijn-granulaat die CO₂ kan opvangen.

- Afmetingen: 7,27 m x 1,10 m (8 m²)
- Dikte: 4 mm

Waterrecupererend dak
DERBIGUM® AQUATOP

Waterdichtingsmembraan met acrylcoating (pH-neutraal) die 
regenwaterrecuperatie mogelijk maakt.
Beschikbare kleuren: donkergrijs, lichtgrijs, reflecterend wit
Ontwikkeld voor gebruik in tweelaagssysteem met koudlijm 
(Derbibond S) en minimale helling van 2%.

- Afmetingen: 10 m x 1 m (10 m²)
- Dikte: 3 mm

Parkeerdak
DERBIGUM® GC

Waterdichtingsmembraan van het type Burgerlijke Bouwkunde 
voor kunstwerken zoals bruggen, viaducten, tunnels en parkings. 
Wordt uitsluitend met de vlam geplaatst. Vooraf dient een primer 
op de ondergrond aangebracht te worden.
Bestaat ook in wortelwerende versie, DERBIGUM® GC WW.

- Afmetingen: 7,27 m x 1,10 m (8 m²)
- Dikte: 4 mm
- Dikte: 5 mm
- Ook beschikbaar in wortelwerende 

versie (5 mm)

Groendak
DERBIGUM® SP WW

APP-bitumineus waterdichtingsmembraan met dikte van 4 mm. 
Bevat wortelwerende agentia om in alle veiligheid een groendak te 
maken.

- Afmetingen: 7,27 m x 1,10 m (8 m²)
- Dikte: 4 mm
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MEMBRANEN  
ONDERLAGEN

Klassieke onderlagen
DERBICOAT® S

Dampscherm of bitumineuze onderlaag met versterkte 
glasvlieswapening.
Plaatsing met vlam of koudlijm.
GEEN mechanische bevestiging.

- Afmetingen: 12,73 m x 1,10 m 
 (14 m²)
- Dikte: 2,5 mm
- Dikte: 3 mm

DERBICOAT® HP

Dampscherm of bitumineuze onderlaag met composietwapening 
glas-polyester. De Derbicoat High Performance met mechanische 
bevestiging is aanbevolen wanneer een hoge scheurweerstand 
vereist is.

- Afmetingen: 12,73 m x 1,10 m  
(14 m²)

- Dikte: 2,5 mm

DERBICOAT® ALU

Dampscherm dat gebruikt wordt op lokalen met een hoge 
vochtigheidsgraad. Bevat een aluminiumfolie. Is een dampscherm 
klasse E4. 
Plaatsing ALLEEN met vlam.

- Afmetingen: 10 m x 1,10 m (11 m²)
- Dikte: 3 mm
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Zelfklevend dampscherm
DERBICOAT® ALU SELFIX SKT*

Dampscherm dat gebruikt wordt op lokalen met een hoge 
vochtigheidsgraad. Bevat een aluminiumfolie. Is een klasse 4 
dampscherm. Composietwapening op basis van aluminiumfolie, 
geplaatst aan de bovenkant van het membraan, en een specifiek 
mengsel van gemodificeerde zelfklevende bitumen. Te gebruiken 
in combinatie met een waterdichtingssysteem of een isolatie met 
mechanische bevestiging.

- Afmetingen: 50 m x 1,08 m (54 m²)
- Dikte: 0,25 mm

Gerecycleerde onderlaag
DERBICOAT® NT

Ecologische onderlaag of dampscherm met gerecycleerde bitu-
mineuze membranen. Plaatsing mogelijk met vlam, koudlijm en 
mechanische bevestiging.

- Afmetingen: 7,27 m x 1,10 m (8 m²)
- Dikte: 2,5 mm

Zelfklevende onderlagen
DERBICOAT® HP LAPFIX

Bitumineuze onderlaag of dampscherm met zelfklevende overlap-
pingen. Mechanische bevestiging is aanbevolen wanneer er een 
hoge scheurweerstand vereist is.

- Afmetingen: 15 m x 1,00 m (15 m²)
- Dikte: 2 mm

DERBICOAT® HP SELFIX

Volledig (onderkant en rand) zelfklevende bitumineuze 
onderlaag of dampscherm met een niet-geweven, versterkte 
polyesterwapening. Klevend dampscherm voor houten panelen en 
geprofileerde staalplaten. Plaatsing als onderlaag op isolatie indien 
eindlaag geplaatst wordt.

- Afmetingen: 10 m x 1,00 m (10 m²)
- Dikte: 2 mm

DERBICOAT® HP SKT

Bitumineuze onderlaag met zelfklevende stroken aan onderkant en 
met een glasvlies/niet-geweven polyesterwapening. De eindlaag 
MOET met de vlam geplaatst worden.

- Afmetingen: 7,27 m x 1,10 m (8 m²)
- Dikte: 3 mm
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VLOEIBARE 
PRODUCTEN

Primers
DERBIPRIMER® S - DERBIPRIMER® E - DERBIPRIMER® GC

Aanhechtingsvernis die wordt aangebracht voor de plaatsing van 
een membraan of onderlaag/dampscherm. Indien het membraan 
met de vlam geplaatst wordt, is het altijd aangewezen om vooraf 
een primer aan te brengen. Op een betonnen ondergrond 
wordt altijd een aanhechtingsvernis aangebracht, ongeacht de 
plaatsingsmethode (verlijmen of vlamlassen).

Ook beschikbaar:  DERBIPRIMER GC (Burgerlijke Bouwkunde) 
& DERBIPRIMER E (Emulsie).

DERBIPRIMER S: 
- Bidon: 4 l 
- Bidon: 10 l 
- Bidon: 20 l 
- Cubitainer: 1000 l
DERBIPRIMER E: 
- Bidon: 20 l 
DERBIPRIMER GC: 
- Bidon: 20 l 

Koudlijmen en mastieken
DERBIBOND® NT

Bitumineuze koudlijm zonder solventen. Bestemd voor het 
verlijmen van bitumen dakbanen, onderlagen en dampschermen. 
Mag niet gebruikt worden voor hellingen van meer dan 10%.

- Bidon: 12 kg
- Bidon: 25 kg
- Cubitainer: 1100 kg

DERBIBOND® S - Compatibel met DERBIGUM® AQUATOP

Koudlijm met solventen voor het verlijmen van bitumen dakbanen 
en bitumineuze onderlagen/dampschermen. Mag niet gebruikt 
worden voor hellingen van meer dan 15%.

- Bidon: 25kg

DERBISEAL® S

Snelhechtende pasta die gebruikt wordt voor het verlijmen van 
isolatiepanelen op verschillende types ondergrond of om de 
overlappingen van bitumineuze waterdichtingsmembranen te 
verkleven.

- Bidon: 12 kg
- Bidon: 25 kg
- Worsten: 3 kg
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DERBIMASTIC® S

Bitumineuze mastiek die gebruikt wordt om alle 
afwerkingselementen op een dak waterdicht te maken, 
om muuraansluit- of dakrandprofielen op te vullen, of om 
regenwaterafvoeren te bevestigen (verlijmen van de onderkant van 
de plakplaat). Kan ook gebruikt worden om kleine herstellingen uit 
te voeren op oude bitumineuze dakbanen.

- Bidon: 5 kg
- Bidon: 12 kg
- Bidon: 25 kg
- Kokers: 310 ml
- Worsten: 600 ml

DERBITECH® SEALSTICK

Elastische en milieuvriendelijke snelhechtende lijm die gebruikt 
wordt voor het verlijmen van alle gebruikelijke bouwmaterialen 
(hout, beton, aluminium, metaal, zink, lood, klei) en 
waterdichtingsmembranen. Bevat geen schadelijke producten.

- Kokers: zwart of grijs: 290 ml 
 (12 kokers/doos)

DERBITECH® FA

Laagschuimende tweecomponentenlijm die gebruikt wordt 
voor het verlijmen van isolatiepanelen op verschillende types 
ondergrond. Moet aangebracht worden met een Derbitech 
Powered Applicator-pistool.

- Kokers met tweecomponenten van 
1,5 l (4 kokers/doos)

Derbigum DMS: All in one en vlamvrij
DERBIGUM® DMS

Multifunctioneel product voor de waterdichting van overlappingen, 
details en opstanden, voor het koud verkleven van membranen 
en voor het verlijmen van isolatiepanelen, bruikbaar als voorlopige 
waterdichting en als dampscherm.

Uitharding in minder dan één uur.
Deze tweecomponentenlijm geeft een volledige, perfecte en 
duurzame afwerking, 100% vlamvrij.

17,65 kg
(15 kg comp. A, 
2,25 kg comp. B,
0,4 kg comp. C)

Coatings en verven
DERBILIQUID® S

Bitumineuze regeneratiecoating voor oude 
waterdichtingsmembranen.

- Bidon: 4 l 
- Bidon: 10 l 
- Bidon: 20 l

DERBISILVER® 

Bitumineuze aluminiumhoudende verf voor afwerking en 
bescherming van de dakbanen. Geeft een bijkomende 
bescherming tegen uv-stralen, vormt een hitteschild en zorgt voor 
de recuperatie van regenwater.

- Bidon: 4 l
- Bidon: 20 l
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DERBISILVERTOP® SPRAY

Aluminiumhoudende coating voor het vernieuwen en 
onderhouden van oude dakbanen. Geeft een bijkomende 
bescherming tegen uv-stralen.

- Bidon: 4 l
- Bidon: 20 l 

DERBIZINC®

Polyurethaancoating die de levensduur van daktoebehoren en 
dakelementen in non-ferrometalen zoals zink, lood en koper 
verlengt. Moet altijd tweelaags aangebracht worden. Blijft niet 
houdbaar na opening.

- Bidon: 4 l

Egalisatiemassa
DERBIFILL® S

Bitumineuze massa die gebruikt wordt voor het opvullen van 
verzakkingen en het hermaken van afschotten op een bitumineus 
dak. Wordt lokaal op een beperkte oppervlakte gebruikt.

- Bidon: 25 kg


