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VEBATEC 
BAUSTOFFKLEBER – 
BSK 
 

□ Duvar, beton, doǧal taş 

□ Odun maddeleri, metal 

□ Alçι karton, isolasyon maddeleri 

□ Dekor levhalarι, duvar kaplamarι 

için uygun yapιştιrιcιdιr. 

□ Büyük yapιştιrιcι miktârlarιndada çabuk 

sertleşme 

 
     

TANIMI: VEBATEC BAUSTOFFKLEBER - BSK tek bileşenli 
çok yönlü yapι yapιştιrιcιsιdιr, solvent içermeden, yüksek 
mukavemete sahip olurken, nemin tesiri ile hafifce 
köpüklenerek gerilim dengeleyicidir, suya ve ιsιya dayanιklι bir 
baǧlantι saǧlar.  Sertleşme sιrasιda oluṣan köpüklenme 
derecesi farklι olabilir, hava rutubetine ve çevre ιsιsιna baǧlιdιr. 
Büyük yapιştιrιcι miktârlarιndada çabuk sertleşme saǧlar. 

VEBATEC BAUSTOFFKLEBER - BSK boşluk doldurma 
kabiliyetine sahip, sertleştikten sonra zιmparalanιlabilir ve 

boyanabilir. Yapιştιrιcι DIN EN  204 D 4’de belirtilen şartlara 
uygundur. 
 

 

UYGULAMA ALANI: Iç ve dιş cephelere uygundur. Suya ve 
ιsιya dayanιklι ahṣap malzemelerin baǧlantιlarιnι saǧlar, metal, 
beton, taṣ, kiremit, mermer, doǧal taṣ, dekor levhalarιn, alçι 
kartonlarιn, duvar kaplamalarιn, sandviç panolarιn, her türlü 
izolasyon malzemelerin (örneǧin Styropor, Styrodur gibi)  
kombinasyon yapιṣmalarιna izin verir. Pencere montajlarιnda  
ve yapιṣtιrmalarιnda, giriṣ kapιlarιnιn dolgularιnda, merdiven 
basamaklarιn, montaj panolarιn,alüminyum pencere 
köṣebentlerin saǧlamlaṣtιrιlmalarιnda kullanιlιr. 

 

 

TEKNIK VERILER: 

 
Yoǧunluk:       yaklaṣιk 1,5 g / cm³ 
Kullanma süresi:              8 – 10 dakika          
                                                                 (23°C/65% nem oranι) 
Iṣleme devam:                        yaklaṣιk 2-3 saat sonra 
Dayanιklιlιk :                                   - 40°C ile  + 80°C arasι 
Uygulama sιcaklιǧι:                                 min > 5° C maks. 40°C 
Tam sertleṣme:                            günde yaklaṣιk 3mm  
Nihai sertlik:                             yakl. 8N/mm² sertleṣmiṣ halinde  

 DIN EN 205 ṣartlarιna göre 
Renk:                                 bej 
Kιvamι:                             sabit 

 

 

Kimyasal dayanιklιlιǧι: VEBATEC BAUSTOFFKLEBER - 

BSK sertleṣtikten sonra neme ve çevre etkilerine,  incetilmiṣ 
astilere ve alkalik sιvιlara (10% deriṣmesine kadar), hidrolize ve 
suya dayanιklιdιr. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA: Yapιṣtιrιlmalarι gereken parçalarιn tozsuz, 
yaǧsιz, gressiz, saǧlam ve taṣιmaya dayanιklι olmalarι gerekir. 
Icabιnda önce zιmparalanmalarι gerekir. 

VEBATEC BAUSTOFFKLEBER - BSK YAPIṢTIRICISINI 
kartuṣdan tιrtιlι biçimde yüzeyin üzerine sürün, geniṣ 
yüzeylerde taraklι mala yardιmι ile daǧιtιn. Normal durumda tek 
taraflι yapιṣtιrιcι uygulamasι yeterlidir. 
Gözenekli yüzeylerde çift taraflι uygulamanιzι tavsiye ederiz. 
Parçalarι birleṣtirin ve gerekirse yapιṣtιrιcιnιn montaj için 
saǧlamlaṣmasιna veya sertleṣmesine kadar zabit tutun. 
Ahṣap maddelerin yapιṣmalarιnda tahtada artakalan nemlik 
oranι 8 ile 10 % arasι olmalι. Metal yüzeyleri yapιṣtιrmadan 
önce havlandιrιn ve aseton yardιmι ile temizleyin. 

VEBATEC – BAUSTOFFKLEBER BSK boṣluk dolgularιnda 
nemin aracι ile günde yaklaṣιk 3mm sertleṣir. 
Su buharι ve ιsι aracι ile sertleṣmeyi hιzlandιrabilirsiniz. Arta 
kalan yapιṣtιrιcιyι asetonla çιkarabilirsiniz. 
 

RAF ÖMRÜ:              + 5°C ile + 25°C arasι ortam sιcaklιklarda,   
                                      açιlmamιṣ orijinal ambalajιnda 12 aydιr. 
 

AMBALAJ:           310ml kartuṣda 

 

Önemli notlar: Bu ürün izosiyanat içerir – üreticinin 
talimatlarιna dikkat edin. UV-ιşιnιndan renk deǧişmesi 
oluşabilir, fakat yapιştιrιcιnιn özelliklerini etkilemez. 
 

ÖNEMLI NOT: Bu teknik föyde verilen bilgiler, sahip 
olduğumuz en sağlıklı bilgi, deney sonuçları ve tecrübelerimiz 
doğrultusunda hazırlanmıştιr, yasal iliṣkiye ve alιm 
sözleṣmesine baǧlι yan sorumlukluklara neden olmazlar. 
Ürünün kullanιm çeṣitliǧinden ötürü ve çalιṣmanιn 
gerçekleṣtirildiǧi çevre koṣullarιnιn etkisinden ötürü çalιṣma 
sonuçlarι için kesin garanti veya sonuçlar veremekteyiz. Bu 
yüzden ürünü kullanmadan önce her zaman mutlaka ön 
deneme yapmanιzι tavsiye etmekteyiz. Kullanıcı bu ürünü 
kullanırken işletmesinde gerekli tedbirleri alacak, hatalı 
kullanım ve malzeme hatalarından doğacak sonuçlardan 
üreticiyi sorumlu tutulmayacaktır. Veriler, tarif edilen ürünün 
özelliklerine dair garanti niteliğinde değildir. 06.2014    
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