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ELLENÁLLÁSI ÉS MINŐSÉGI VIZSGÁLATOK 
 

Rendkívül tartós 
UV-sugárzásnak, esőnek, hőnek, fagynak és több 

éves szennyeződésnek kitéve a DUKFILL megtartja eredeti tulajdonságait.   
 

Öregedés-(UV)álló 
Az öregedési vizsgálatot egy 2.000 órás Xenontest- 

vel végezték, az ISO 4892-es szabvány szerint. 

A vizsgálat azt bizonyította, hogy a DUKFIL NEW 

ellenállt több mint 350%-os szakító erőnek, az   Önkioltó 
öregítés után, anélkül, hogy szakadások, vagy   Egy vizsgálati tetőre 

repedések jelentkeztek volna rajta (any.vast.: 1,2 mm) felhordva, a DAKFILL 

kielégítette a DIN 4102- 

es és a NEN 3883-as 

szabványt. A DAKFILL 

ellenáll a „tűzesőnek” 

és nem olvad meg a hőtől. 

 

 

 

Kémiailag ellenálló 
 

Vízgőzáteresztő   Klímaálló 
A DAKFILL NEW    A DAKFILL NEW sikeresen 

vízgőzáteresztő képessége  ellenállt extrém magas és 

egészen rendkívüli    extrém alacsony hőmérsékleteknek 

(20-szor nagyobb, mint a  5 órán keresztül (+ 120 
o
C, - 30 

o
C –ig). 

bitumenes anyagoké)  Ezután a vizsgálat után nem volt 

        látható károsodás. Ezért a DAKFILL NEW 

        ellenáll a legtöbb extrém hőmérséklet-   

        változásnak és hősokknak.       A DAKFILL ellenáll a  

.              levegőben lévő szennye- 

               ződéseknek és a legtöbb 

savas esőnek.  

 

Jobb minőség, nagyobb kiadósság 
A DAKFILL NEW egy alacsony költségű 

termék; 2,5 kg/m
2
 átlagos anyagfelhaszná-

lással. 
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A DAKFILL NEW a gyakorlatban 
Bármilyen tetőre könnyű felhordani.  

Nincs tűzveszély. 

 

Felhordás 
Győződjünk meg róla, hogy az alap tiszta és  

száraz-e, nincs-e rajta forgács, kavics, por, piszok.  

Javítsuk ki a csomópontokat, repedéseket és  

a felületi hibákat, majd hordjunk fel egy alap- 

réteget, ami megfelel ennek az alapnak.  

Száraz időben és 5 
o
C feletti hőmérsékleten 

hordjuk fel a DUKFILL NEW-t. Győződjünk  

meg róla, hogy elegendő-e a szél és a napsugár  

a gyors száradáshoz.  

 

DAKFILL háló erősítés 
A DAKFILL háló alkalmazása a tetőn elenged- 

hetetlen, akkor ha a tetőnek kis esése van  

(1%-nál nagyobb, de 5%-nál kisebb) vagy ahol mozgásra lehet számítani. A DAKFILL háló a 

vízzáró réteg megerősítésre szolgál az aktív (nyíló) repedések és hasadások esetében, amikor az 

anyag kitágul és az alap megereszkedik. 

 

A tökéletes eredmény érdekében pontosan tartsuk be az alkalmazási utasítást 
Azokra a munkákra, amelyeket szakértő személyzet végez, a MATHYS cég utasításai alapján,  

10 év garancia adható. 

 

Műszaki adatok 
A DAKFILL NEW vízben diszpergált nagy molekulasúlyú polimerekből áll. A DAKFILL NEW  

25 kg-os, 5 kg-os és 1 kg-os kiszerelésben kapható, az alábbi színekben: szürke, téglapiros, zöld, 

fekete és fehér. A DAKFILL háló 100 fm-es kötegekben kapható, különböző szélességben: 0,2 m-es, 

0,6 m-es és 1,2 m-es szélességben. Továbbá a DAKFILL NEW át is vonható. A termék NEM 

tartalmaz kátrányt, aszfaltot és oldószert.  

 

A Shore keménysége:   70  (ASTM D 2240, A típus – öregítés után) 

Fajsúlya:      1,5 kg/l 

Rugalmassága:     350% (erősítés nélkül, 1,2 mm rétegvastagságban) 

Tisztítás:      tiszta vízzel 

Tárolás:      fagymentes helyiségben 

 

 

DAKFILL NEW: AZ ÖN BIZTONSÁGA  

VÍZSZIVÁRGÁSSAL SZEMBEN 


