
DAKORIT® PUR1K 30P 

Rozwiązanie systemowe

Krycie i naprawa 
powierzchni dachów



Bezszwowe uszczelnienie dachu  
materiałem DAKORIT® PUR1K 30P

Renowacja uszkodzonych dachów płaskich 
jest często możliwa poprzez wykonanie dru-
giego pokrycia dachowego, bez konieczno-
ści zrywania starego pokrycia.

Materiał DAKORIT® PUR1K 30P daje 
właśnie tę możliwość. Nanoszony w stanie 
płynnym materiał uszczelniający tworzy po 
stwardnieniu nowe pokrycie dachowe, które 
jest bezszwowe, ciągliwo-elastyczne  
i wytrzymałe.

Renowacja i uszczelnianie dachu płaskiego przy  
pomocy materiału DAKORIT® PUR1K 30P

Spełnia najwyższe wymagania ETAG 005  
(Europejska Organizacja ds. Aprobat Technicznych)

Współczynnik oporności na dyfuzję 
pary wodnej μ  2310
Reakcja na ogień  EN 13501-1 klasa 3
Okres eksploatacji  W3
Strefy klimatyczne  M i S
Obciążenia użyteczne  P1 do P4
Pochylenie dachu  S1 do S4
Najniższa temperatura powierzchni  TL4
Najwyższa temperatura powierzchni  TH4

Kiedy dach płaski staje się nieszczelny, często 
prostym i ekonomicznym rozwiązaniem jest wy- 
konanie drugiego pokrycia dachowego.

W wyniku procesu starzenia, wpływów atmosfe- 
rycznych i oddziaływania środowiska naturalne-
go powierzchnia dachów płaskich często ulega 
uszkodzeniom i tracą one swoją funkcjonalność.

Utrata elastyczności, rysy, pęcherze, fałdy  
i nieszczelności w pokryciu dachowym wymaga-
ją wykonania prac naprawczych lub gruntownej 
renowacji.



Proste i niezawodne 
 stosowanie...

Po odpowiednim przygotowaniu i wstępnej 
obróbce podłoża gotowy do użycia materiał po 
krótkim wymieszaniu wylewany jest na dach bez-
pośrednio z wiadra i przy pomocy gumowego 
zgarniaka oraz futrzanego wałka rozprowadzany 
w formie podłużnych pasów. 

W tę jeszcze świeżą warstwę wtapiana jest rów-
no rozłożona (bez zmarszczek) włóknina dacho-
wa DAKORIT® DV110 89V. Po wyschnięciu 
nakładana jest wykończeniowa powłoka kryjąca.

Wylać Rozprowadzić

Wtopić włókninę dachową Nałożyć warstwę wykończeniową

 odporny na promienie UV i wpływ warun-
ków atmosferycznych

 gotowy do użycia / materiał jednoskładni-
kowy

 długotrwale elastyczny

 przepuszcza parę wodną

 posiada bardzo dobrą przyczepność na 
podłożach bitumicznych

 zachowuje elastyczność w niskich tempe-
raturach

 jest odporny w zakresie temperatur  
od -40°C do +90°C 

 zapewnia pewność łączenia na stykach

 jest wytrzymały na iskry i promieniujące 
ciepło wg normy DIN 4102

 wytrzymały na deszcz po 1 godzinie  
wg normy DIN 52461

Jako uszczelnienie dachu płaskiego i system ochrony powierzchniowej 
materiał uszczelniający posiada szczególne właściwości:



...również w obrębie  
wszystkich połączeń

Wylać i rozprowadzić DAKORIT® DV110 89V ...

... wtopić bez fałd ... ... i nałożyć warstwę wykończeniową

Zastosowanie gotowgo do użycia mate- 
riału DAKORIT® PUR1K 30P stanowi 
proste i pewne rozwiązanie systemowe, 
przede wszystkim w obrębie wszyst-
kich połączeń. Wysoka elastyczność 
stwardniałej powłoki bardzo dobrze 
sprawdza się w szczególności w obrę-
bie połączeń z kopułami oświetleniowy-
mi, wywietrznikami, kominami i innymi 
wysokimi obrzeżami.



Często na dachach płaskich znajdują się 

kopuły oświetleniowe GFK (ze wzmocnionego  

włóknem szklanym tworzywa sztucznego), 

przeszklone powierzchnie lub szklane kształtki 

budowlane. Dzięki materiałowi HADALAN® 

PUR Top 32P płaszczyzny te zyskują nowe 

zabezpieczenie powierzchniowe i w ten sposób 

zachowują swoją funkcjonalność. Po nałożeniu 

materiał twardnieje tworząc cienką, przeźroczy-

stą, elastyczną powłokę, która jest odporna na 

działanie światła, promieni UV i wpływ warun-

ków atmosferycznych.

Program ochrony dachów materia- 
łami bitumicznymi

 Powłoki uszczelniające i regenerujące

 Masy szpachlowe i masy klejące stosowa-
ne na zimno

 Masy do spoin (fug) 

Renowacja balkonów i tarasów 
powłokami płynnymi z tworzyw 
sztucznych

 Wykładziny podłogowe bezspoinowe  
z dodatkiem kamieni naturalnych i koloro-
wego piasku kwarcowego (Decorquarz 89M) 

 Powłoki podobne do lastryko dzięki posy-
paniu barwnymi płatkami

Renowacja dachów, balkonów  
i tarasów produktami taśmowymi

 Elastyczny, wytrzymały na rozerwanie, 
klejony na zimno i samoprzylepny materiał  
uszczelniający w rulonach na bazie bitu-
miczno-kauczukowej

Renowacja balkonów i tarasów  
przy pomocy systemów okładzin 
płytkowych

 Uszczelnienia w połączeniu z płytkami 
i płytami wewnątrz i na zewnątrz budowli

Dalsze informacje o programie ochrony dachów firmy Hahne  
znajdują się w publikacjach:



DAKORIT® PUR1K 30P 

Heinrich Hahne GmbH & Co. KG
Heinrich-Hahne-Weg 11 
45711 Datteln
Telefon +49 2363 5663-0 
Telefax +49 2363 5663-90
www.hahne-bautenschutz.de
info@hahne-bautenschutz.de

VISBUD-Projekt Sp. z o.o.
ul. M.Bacciarellego 8E/I
51-649 Wrocław
Tel. +48 71 344 04 34 
Fax +48 71 345 17 72
www.visbud-projekt.pl
info@visbud-projekt.pl S
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