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Not: Bu bir makine çevirisidir - çeviri 
hatalarından sorumlu değiliz. 

 

VEBATEC 
BLITZ 
REPARATURBAND 

 

□ Yüksek kaliteli kendinden yapışkanlı 
 Butil tamir bandı 
□ Alüminyum lamine 
□ İç ve dış mekan kullanımı için 
□ Çeşitli renk varyasyonlarında yüzeyler 
 
AÇIKLAMA: VEBATEC BLITZ ONARIM 
BANTI: Vebatec BLITZ Tamir bantları, çeşitli 
renk çeşitlerinde yüksek kaliteli yapışkan 
bantlardır. alüminyumdan yapılmış bir 
taşıyıcı malzeme üzerinde bütil kauçuktan 
oluşan / Polyester kompozit. Vebatec BLITZ 
tamir bantları şu özelliklere sahiptir: hemen 
hemen tüm yüzeylerde mükemmel yapışma 
ve çok yönlü uygulamalar. 
 
UYGULAMA: VEBATEC BLITZ TAMİR 
BANTI: İç mekanlarda kullanılabilir – ve dış 
mekanlarda yüksek kaliteli evrensel bir 
onarım bandı olarak. ev yapımı: Çatı, duvar 
ve zemin alanı Çatı alanında onarım için 
Bitüm membranlar, yağmur olukları. 
Derzlerin, sızıntıların ve Duvar, beton, metal, 
cam, plastik, ahşap ve çok daha fazlasına 
bağlantılar. Folyoların ve diğerlerinin buhar 
geçirmez şekilde yapıştırılması için hava 
geçirmez katmanlar. Çatı pencerelerinin, su 
giderlerinin sızdırmazlığı, Duvar panelleri, 
proses suyu - sarnıçlar, sızıntıların 
sızdırmazlığı klima, cam konstrüksiyon, 
metal konstrüksiyon, plastik işleme, araç 
konteyneri ve karavan yapımında ve çok 
daha fazlasında. 
 
TEKNİK VERİLER: VEBATEC BLITZ 
TAMİR BANTI 

• Taşıyıcı malzeme: alüminyum / polyester 
kompozit 

• Yırtılma direnci: 75 N / 25 mm 

• Uzama: %22 

• 90° soyulma açısında yapışkan gücü 
- cam üzerinde >30.0 N / 25 mm 
- çelik üzerinde >30.0 N / 25 mm 
- Eternit'te >30.0 N / 25 mm 

• Sıcaklık direnci: -30°C ila +80°C 

• Uygulama sıcaklığı: +5°C ila +40°C 

• Yapıştırıcı: butil kauçuk 

• Yapı malzemesi sınıfı: DIN 4102 / B2 

• TESLİMAT ŞEKLİ: 10m rulo, 1.5m küçük 
ambalaj 

• mm cinsinden bant genişliği: 50, 75, 100, 
150 

• Bant kalınlığı: 1mm 
 

VEBATEC – 
BLITZ VLIES  
REPARATURBAND 
□ Yüksek kaliteli butil tamir bandı 
□ Polar lamine 
□ Üzeri boyanabilir ve üzeri sıvanabilir 
□ İç ve dış mekan kullanımı için 
 
AÇIKLAMA: VEBATEC BLITZ YÜNÜ: 
Vebatec BLITZ VLIES tamir bandı yüksek 
kalitededir. Bütil kauçuktan oluşan yapışkan 
bant polar kaplı taşıyıcı malzeme. Polar 
kaplama sayesinde geniş bir uygulama 
yelpazesiyle sonuçlanır. YILDIRIM YAPISI 
Onarım bandı, polar laminasyon ile 
boyanabilir, Üzeri sıvanabilir ve sıva ve boya 
için altlık olarak kullanılabilir kullanılabilir. 
Vebatec BLITZ VLIES tamir bandı öne 
çıkıyor hemen hemen hepsinde çok yönlü 
uygulamaları nedeniyle substratlar. 
 
UYGULAMA: VEBATEC BLITZ YÜNÜ: 
Üniversal olarak iç ve dış mekanlarda 
kullanılabilir Yüksek kaliteli onarım bandı. 
Örneğin ev yapımında kullanılabilir: Çatı, 
duvar ve zemin alanı, klima, cam 
konstrüksiyon, Araç yapımı, konteyner ve 
karavan yapımı, Plastik işleme, metal 
konstrüksiyon ve çok daha fazlası. 
yapıştırmak için ve Sızdırmazlık derzleri, 
bağlantılar ve sızıntılar duvarcılık, beton, 
bitüm, kalın kaplamalar, metaller, Ahşap, 
cam, plastik ve çok daha fazlası.  
 

http://www.vebatec.de/
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VEBATEC BLITZ FLEET geliyor 
kullanıldığında, yapışkan bant yapıştırıldıktan 
sonra sıvanmalıdır. veya bir kat boya ile 
sağlanabilir. 
 
SUBSTRAT HAZIRLIĞI: 
VEBATEC BLITZ ve VEBATEC BLITZ 
FİLOSU: Tamir bantlarının optimal 
yapışmasını sağlamak için, alt tabakalar 
kuru, temiz ve ayrılmadan arındırılmış 
olmalıdır. maddeler ve gevşek toprak 
içermez. önceden kapalı Sızdırmazlığın, 
örneğin korozyon korumasının olup 
olmadığını netleştirin, Kimyasal 
pasivasyonlar, yağlar, mumlar veya benzeri 
toprak altı. Bunlar ile uygun kalıntı 
bırakmayan temizleyiciler. İçinde Çoğu 
durumda asetonla temizlik yeterlidir. 
Gözenekli veya zımparalanmış yüzeyler Bir 
astar / astar ile ön işleme tabi tutulmuş 
yapıştırma ve katılaştırılacak yüzey. Temel 
olarak kullanım bir astar / astar ve bağlıdır 
zemin ve stres. Astar / astar kullanımına 
duyulan ihtiyaç amaçlanan amaç için kendi 
testlerinden kaynaklanmaktadır önceden 
belirlenecek. Yüzeyi ne kadar kapalıysa 
yüzey, yapışkan bandın yapışması o kadar iyi 
olur. Blitz onarım bantlarının ve astarlarının 
aşağıdakilere uygunluğu: kullanım amacı 
önceden test edilmelidir. 
 
Astar: 
VEBATEC BÜTİL SPREY / VEBATEC BÜTİL 
BOYALANABİLİR Astarın yüzeylerle 
uyumluluğu esastır. önceden belirlemek için 
kendi testleri. yukarıdaki gibi substratlar 
temizlik anlatıldı. Amaçlanan yüzeye BUTYL-
SPRAY veya BUTYL STREICHBAR 
uygulayın, yüzey sadece biraz yapışkan 
olana kadar yanıp sönmeye bırakın, ardından 
BLITZ ONARIM BANTINI açıklandığı gibi 
uygulayın. 

İŞLEME: 
VEBATEC BLITZ ve VEBATEC BLITZ 
FİLOSU: Örneğin, alan çapındaki onarımlar 
durumunda, örneğin aşağıdaki gibi alt 
tabaka bandı istenen şekilde ön işleme tabi 
tutun Uzunluğa kesin, yapışkan üzerindeki 
serbest bırakma filmi Bandı çıkarın, takın ve 
tüm yüzeye bastırın, örn. metal veya plastik 
rulo. İşlem sırasında ortam sıcaklığı daha 
soğuk ise bant da kullanılmalıdır. daha 
büyük temas basıncı ile alt tabakaya 
bastırılır 
irade. 
 
NOT: Bilgimiz dahilinde verdiğimiz 
uygulama ile ilgili tavsiyelerimiz 
tecrübelerimize dayanmaktadır. bağlayıcı 
değildir ve satın alma sözleşmesinden 
herhangi bir sözleşmeye dayalı yasal ilişki 
veya herhangi bir ikincil yükümlülük 
oluşturmaz. Çeşitlilik nedeniyle olası tüm 
malzeme kombinasyonları ve yapısal 
koşullar kontrol edilemez. Bu nedenle 
ürünlerimizi sizden Kullanım amacına 
uygunluğunu kontrol etmek sizin 
sorumluluğunuzdadır. 
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