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Bemærk: Dette er en 
maskinoversættelse - vi er ikke 
ansvarlige for oversættelsesfejl 

 

VEBATEC 
DÜBEL - EXPRESS 

 

2-komponent højtydende klæbemiddel 
til indendørs brug 
□ Kan bruges til alle byggematerialer 
□ Ekstremt hurtig hærdning 
□ Til tag-, væg- og gulvarealer 
□ Kløft bro 
□ Kan overmales og slibes 
□ Kan presses ud i hånden 
 
BESKRIVELSE: VEBATEC – DÜBEL 
EXPRESS er en alsidigt produkt. VEBATEC 
– DÜBEL EXPRESS består af én 
opløsningsmiddelfri 2-komponent 
injektionsblanding Polyurethanbase, som 
indføres i selve brønden udvider sig der og 
hærder meget hurtigt. VEBATEC – DYLER 
EXPRESS er velegnet til forankring 
Befæstelser, til påfyldning og reparation 
borede huller eller som reparationsmasse til 
træmaterialer. I den hærdede masse kan -
lignende i træskruer, øjer, kroge eller 
lignende, i Diameter fra 2 til 6 mm, skruet i 
uden forboring vilje. VEBATEC – DÜBEL 
EXPRESS er velegnet fremragende i 
renoverings- og renoveringssektoren. 
Indholdet af 25ml patronen er tilstrækkeligt til 
ca 4 borehuller: diameter 10mm, dybde 
50mm. 
 
TEKNISKE SPECIFIKATIONER: 

• Forarbejdningstemperatur: + 10 ° C til + 
30 ° C 

• Temperaturmodstand: -10 °C til +40 °C 

• Brugstid ved stuetemperatur: ca 1 minut 

• Hærdning: Kan belastes efter ca 2-5 
minutter 

• Trækstyrke af limen: ca 5N/mm² 

• Farve beige 

• Holdbarhed: ca 12 måneder i uåbnet 
original emballag åben omkring 2 
måneder Opbevares køligt, frostfrit og 
tørt 

 
LEVERINGSFORM: 25ml dobbelt patron 
 

VIGTIGE 
BEHANDLINGSINSTRUKTIONER: 
Forbehandling af underlag: Underlaget 
skal være rent, skal være fast og bærende 
og fri for olier og fedtstoffer. Grunder 
sugende og slibende overflader med primer 
behandling til vedhæftning: 
1. Bor hul og blæs ud eller påtænkt 
splejsning i overensstemmelse hermed at 
forberede 
2. Til perforerede mursten, kammersten, 
flade byggematerialer - Indsæt en si-
manchet eller dyvel. 
3. Fjern patrondækslet, blandemundstykket 
sat på - VEBATEC – DÜBEL EXPRESS 
at klemme. Den første cm af den 
undslippende masse kassere. 
4. Masser nu i det tilsigtede borehul, åbning 
indsprøjte 
5. Efter ca. 2-5 minutter (ved 
stuetemperatur) skrues  skrues direkte ind i 
den hærdede masse, Eller skru skruen ind i 
dyvlen 
 
Behandling til reparation: 
Eksempel: Irevne beslag, hængsler, 
træreparationer. 
1. Fjern patrondækslet, blandemundstykket 
sat på - VEBATEC – DÜBEL EXPRESS 
at klemme. Den første cm af den 
undslippende masse kasseres, indtil det 
optimale blandingsforhold er opnået. 
2. Defekt område med VEBATEC - DÜBEL 
EXPRESS fyld op. 
3. Efter ca. 1 minut overskydende masse 
med en Fjern kniven eller skæreværktøjet. 
4. Efter 2-5 minutter ved stuetemperatur 
repareret område modstandsdygtigt. 
 
Anvendelse – uden perforeret muffe til 
solide byggematerialer: 
1. Fjern patrondækslet, blandemundstykket 
sat på - VEBATEC – DÜBEL EXPRESS 
at klemme. Den første cm af den  
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undslippende masse 
kasseres, indtil det optimale 
blandingsforhold er opnået. 
2. Fyld hullet ud med VEBATEC – DÜBEL 
EXPRESS 
3. Skru skruen ind i den hærdede masse. 
 
Anvendelse – med perforeret muffe, til 
perforerede byggematerialer og 
panel byggematerialer: 
1. Fjern patrondækslet, blandemundstykket 
sat på - VEBATEC – DÜBEL EXPRESS 
at klemme. Den første cm af den 
undslippende masse kasseres, indtil det 
optimale blandingsforhold er opnået. 
2. Sæt simuffen ind i hullet 
3. Sigt ærme i hullet med VEBATEC DOWEL 
udfyld EXPRESS. 
4. Skru skruen ind i den hærdede masse. 
 
SIKKERHEDSADVARSEL: Harpiks: 
Skadelig når Indånde. Irriterer øjnene, 
åndedrætsorganerne og huden. Kan 
forårsage sensibilisering ved hudkontakt. Må 
ikke i hænderne nås af børn. Indånd ikke 
dampe. På arbejde brug egnede 
beskyttelseshandsker og beskyttelsestøj. I 
tilfælde af en ulykke eller hvis du føler dig 
utilpas, søg straks læge (Vis etiket) Bortskaf 
dette produkt og dets beholder som 
problemaffaldsbortskaffelse. Indeholder: 
Diphenylmethan diisocyanat, isomerisk. 
homologer, methylendiphenyldiisocyanat. 
Indeholder isocyanater Hårdere: Farlig ved 
indtagelse. Opbevares utilgængeligt for børn. 
På Ved indtagelse, søg straks læge og Vis 
emballage eller etiket. Indeholder: 
polypropylenglycol 

BEMÆRK: Vores anvendelsestekniske 
anbefalinger, den baseret på vores erfaring 
og efter vores bedste viden, er ikke 
bindende og udgør ikke en kontraktlig aftale 
Retsforhold og ingen yderligere forpligtelser 
fra Købekontrakt. På grund af variationen er 
ikke alle mulige Materialekombinationer og 
strukturelle forhold kontrolleres vilje. Vi 
beder derfor om, at vores produkter testes 
for deres egnethed til den påtænkte 
anvendelse alene ansvar for selv at tjekke. 
Produktansvaret forbliver I fuldt gyldig. 
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