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DAKORIT® DV110 89V

Alkali dirençli, DAKORIT® PUR1K 30P,
Ruflex 20D, Bituflex 20B için donatı 
görevi gören poliester keçe

Özellikler
DAKORIT® DV110 89V poliester bazlı keçe olup, sıvı  
plastikler içine gömüldüğünde çok iyi bir donatı
görevi görür.
• Katman kalınlığının kontrol edilmesini sağlar
• İyi şekilde gömülür
• Malzemenin çekme gücünü arttırır

Uygulama
DAKORIT® DV110 89V’nin DAKORIT® PUR1K 30P içine  
gömülmesi için. Çatı keçesi sıvı plastiğin homojen 
dağılımına katkı sağlar ve dikey bağlantı alanlarının 
sağlamlığı konusunda destek verir.

Uygulama alanları
• Yeni binalarda ve tadilat çalışmalarında
• hahne çatı kaplamalarının güçlendirilmesinde
• Düz çatı yalıtımlarında

Alt zemin hazırlama
Zeminin hazırlanması yalıtım sistemi kapsamında ver-
ilen bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilmelidir. 
 

Uygulama şekli
1. DAKORIT® DV110 89V’yi gerekli uzunlukta kesin.
2. Kaplama maddesinin ilk katını sürün.
3. Keçenin gömülmesi ilk yalıtım konumunda yeni  
 olarak gerçekleştirilmelidir. Keçenin iyice ıslanmış  
 olmasına dikkat edilmelidir (Rengin koyulaşması)
4. Akabinde keçe ikinci yalıtım konumunda   
 yerleştirilir. Keçenin sıvı plastik madde ile iyice  
 kapatılması gerekir.

hahne sistem ürünleri
DAKORIT® PUR1K 30P
DAKORIT® Ruflex 20D
DAKORIT® Bituflex 20B

Önemli uyarılar
• DAKORIT® DV110 89V 2. Yalıtım katmanının
 Uygulanmasına kadar yağmurdan korunmalıdır.
• Keçe hatlarının yaklaşık 5 cm üst üste binecek  
 şekilde döşenmesi gerekir.
• DAKORIT® PUR1K 30P bilgi sayfasını dikkate alın. 

İçindekiler
Polyester

İçindekiler
Polyester  

 

İş güvenliği / öneriler
Özel olarak alınması gereken önlem yoktur.

 

Üretim yeri
Heinrich Hahne GmbH & Co KG
Heinrich-Hahne-Weg 11
D-45711 Datteln
Almanya

Paketleme
Ambalaj

Teslimat şekli
Yüzey ağırlığı
Azami çekim gücü
uzunlamasına
çapraz
Hava geçirgenliği

Beher m² yüzey için 1,05 m² Keçe

Rulo
70 cm genişlikte/70 m²
35 cm genişlikte/17,5m²
20 cm genişlikte/20 m²
10 cm genişlikte/10 m²
Tek rulo
110 g/m²

165 N/5 cm
150 N/5 cm
1300 l/m²/s

Teknik bilgiler

Tüketim

Burada verilen ifadeler geniş kapsamlı kontroller ve uygulama 
tecrübelerine göre verilmiştir. Bu nedenle gerekli olması 
halinde uygulama denemeleri yapmanızı öneririz. Geliştirme 
kapsamında teknik değişiklik yapma hakkı saklı tutulmuştur. 
Ayrıca genel şirket hükümlerimiz geçerlidir.
Güncelleme tarihi: 2.2012

50


