
Sprawdzone  
technologie na dachy

Skuteczna renowacja,  

konserwacja  

i hydroizolacja dachu

Produkty wydajne  

i ekonomiczne

Uszczelnienie dachu wraz z czapami  

kominowymi materiałem DAKORIT Ruflex 20D, 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Czyżyny, Kraków 2015



DAKORIT Bituflex 26B 

Elastyczna powłoka dachowa do ochrony i regeneracji  

starych pokryć bitumicznych i włóknisto-cementowych. 
 

 Wyróżnia się nadzwyczajną odpornością na promienie UV i starzenie. 

 Odporny na iskry i promieniujące ciepło. 

 Wersja zimowa DAKORIT Bituflex WINTER 26B do stosowania 

 w temperaturach ujemnych. 

 Nadaje się do aplikacji metodą natryskową.

Dane technicze

Opakowanie: wiadro polietylenowe, 23 kg / 12 kg  

Kolor: czarny / smolisty  

Zużycie: 1,5 kg/m2

DAKORIT PUR1K 30P 

Bezszwowe i wytrzymałe uszczelnienie dachu oraz jego 

elementów. 

 Pynna folia naprawcza dla istniejących izolacji dachowych,  

 bez konieczności zrywania starego pokrycia.  

 Proste i skuteczne rozwiązanie na stykach i w obrębie obszarów połączeń  

 tj. nadbudówki, opierzenia, świetliki, odwodnienia, połączenia blach.  

 Twardnieje w połączeniu z wilgocią zawartą w powietrzu i tworzy elastyczną,  

 otwartą dyfuzyjnie, odporną na warunki atmosferyczne powłokę dachową.

Dane technicze

Opakowanie: wiadro blaszane, 17 kg / 7 kg / 3,5 kg 

Kolor: srebrzysto-szary  

Zużycie: 2,5 – 3,5 kg/m2

DAKORIT Ruflex 20D 

Kolorowa powłoka malarska do profilaktycznej ochrony  

i renowacji powierzchni dachów.  

 Gwarantowana wodoszczelność i przenikalność pary wodnej. 

 Niezawodne krycie dachów z papy, betonu, blachy, tworzywa sztucznego,  

 płyt włóknisto-cementowych, w tym azbesto-cementowych (wiąże włókna  

 azbestowe), stromych dachów pokrytych dachówką betonową i ceglaną. 

 Szybka i skuteczna aplikacja metodą natryskową! 

Dane technicze

Opakowanie: wiadro polietylenowe, 25 kg  

Kolor: 

 

Zużycie: 1 – 2,5 kg/m2

Renowacja dachu produktem DAKORIT PUR1K 
30P bez demontażu urządzeń stacjonarnych.

Konserwacja dachu blaszanego produktem  
DAKORIT Ruflex 20D, aplikowanym natryskowo.

Doszczelnienie dachu i jego elementów  
materiałem DAKORIT Bituflex 26B.



DAKORIT ES 40B 

Uniwersalna pasta szpachlowa do szybkiego uszczelnienia

drobnych nieszczelności. 
 

 Materiał do przyklejania blachy i obróbek blacharskich (np. przykrywanie ścianek  

 kolankowych, parapetów) do chłonnych podłoży.  

 Materiał naprawczy do szpachlowania przebić, przepustów, połączeń  

 na dachach papowych, połączeń blach.  

 Natychmiastowa przyczepność i wodoszczelność. 

Dane technicze

Opakowanie: wiadro blaszane, 12 kg  

Kolor: czarny / smolisty 

Zużycie: 1kg/m2

Przyklejanie blachy materiałem DAKORIT ES 40B.Renowacja dachu płaskiego materiałem DAKORIT Ruflex20D, konserwacja czap kominowych materiałem  
DAKORIT Bituflex 26B, uszczelnienie odwodnienia liniowego materiałem DAKORIT PUR1K 30P.

Renowacja dachu elewatora zbożowego  

materiałem DAKORIT Ruflex 20D,  

Czarnogłowy 2010

DAKORIT SPM 40B 

Masa szpachlowa na bazie bitumów do uszczelniania połączeń 

elementów dachowych.  

 Likwidacja nieszczelności na dachach bitumicznych i blaszanych.  

 Uszczelnienie pokrycia dachowego w miejscu jego połączenia z murem.  

 Uszczelnienie pokrycia dachowego w miejscach przejść,  

 przepustów (np. wentylatory).

Dane technicze

Opakowanie: wiadro blaszane, 10 kg / 5 kg  

Kolor: czarny / smolisty  

Zużycie: 1,2 kg/m2



Doradztwo techniczne na terenie Polski:

Siedziba główna:  

VISBUD-Projekt Sp. z o.o.

ul. Swojczycka 82, 51-502 Wrocław 

Biuro: tel. (+48) 71 344 04 34

Punkt sprzedaży: tel. (+48) 71 348 00 50 

info@visbud-projekt.pl 

Pełna oferta handlowa oraz informacja  
o punktach sprzedaży dostępna jest na stronach: 
www.visbud-projekt.pl, www.hahne.pl


