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

 

VEBATEC 
DÜBEL EXPRESS 

 

2 bileşenli yüksek performanslı yapıştırıcı 
iç mekan kullanımı için 
□ Tüm yapı malzemeleri için kullanılabilir 
□ Son derece hızlı kürleşme 
□ Çatı, duvar ve zemin alanları için 
□ Boşluk köprüleme 
□ Üzeri boyanabilir ve zımparalanabilir 
□ Elle sıkılabilir 
 
AÇIKLAMA: VEBATEC – DÜBEL EXPRESS 
bir çok yönlü ürün. VEBATEC – DÜBEL 
EXPRESS bir adet solvent içermeyen 2 
bileşenli enjeksiyon bileşiği Kuyuya verilen 
poliüretan taban orada genişler ve çok hızlı 
sertleşir. VEBATEC – DÜĞELLER 
EXPRESS ankraj için uygundur Bağlantı 
elemanları, doldurma ve tamir için delinmiş 
delikler veya onarım bileşimi olarak ahşap 
malzemeler. Sertleştirilmiş kütlede -benzer 
ahşap vidalar, halkalar, kancalar veya 
benzerlerinde, 2 ila 6 mm arası çap, önceden 
delmeden vidalanmış irade. VEBATEC – 
DÜBEL EXPRESS uygundur yenileme ve 
yenileme sektöründe mükemmel. 25 ml'lik 
kartuşun içeriği aşağıdakiler için yeterlidir: 
yaklaşık 4 delik: çap 10 mm, derinlik 50 mm. 
 
TEKNİK ÖZELLİKLER: 

• İşleme sıcaklığı: + 10°C ila +30°C 

• Sıcaklık dayanımı: - 10°C ila +40°C 

• Oda sıcaklığında kap ömrü: yaklaşık 1 
dakika 

• Sertleşme: Yaklaşık 2-5 dakika sonra 
yüklenebilir 

• Yapıştırıcının çekme mukavemeti: 
yaklaşık 5N/mm² 

• Bej renk 

• Raf ömrü: Açılmamış halde yaklaşık 12 
ay orijinal ambalaj yaklaşık 2 ay açık 

• Serin, donmadan ve kuru olarak saklayın 

• TESLİMAT ŞEKLİ: 25ml ikiz kartuş 

ÖNEMLİ İŞLEME TALİMATLARI: Yüzey 
hazırlığı: Yüzeyler temiz olmalıdır, sağlam 
ve taşıyıcı olmalı ve sıvı ve katı yağlar 
içermemelidir. Emici ve zımparalanmış 
yüzeyleri astar ile astarlayın 

Sabitleme için işleme: 

1. Delik delin ve üfleyin veya buna göre 
amaçlanan ekleme hazırlamak 

2. Delikli tuğlalar, oda tuğlaları, düz yapı 
malzemeleri için - Bir elek kovanı veya dübel 
yerleştirin. 

3. Kartuş kapağını, karıştırma nozülünü 
çıkarın takmak - VEBATEC – DÜBEL 
EXPRESS sıkmak için. Kaçan kütlenin ilk 
cm'si atmak. 

4. Şimdi amaçlanan sondaj deliğinde kütle, 
açılma enjekte etmek 

5. Yaklaşık 2-5 dakika sonra (oda 
sıcaklığında) vidayı doğrudan sertleştirilmiş 
kütleye vidalayın, Veya vidayı dübelin içine 
vidalayın. 

Onarım için işleniyor: Örnek: Yırtık 
bağlantı parçaları, menteşeler, ahşap 
onarımları. 

1. Kartuş kapağını, karıştırma nozülünü 
çıkarın takmak - VEBATEC – DÜBEL 
EXPRESS sıkmak için. Kaçan kütlenin ilk 
cm'si Optimum karışım oranı elde edilene 
kadar atın. 

2. VEBATEC - DÜBEL EXPRESS ile arızalı 
alan doldur. 

3. Yaklaşık 1 dakikalık fazla kütleden sonra 
bir Bıçağı veya kesme aletini çıkarın. 

4. Oda sıcaklığında 2-5 dakika sonra, 
onarılan alan esnektir. 
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Kullanım – sağlam yapı malzemeleri için 
delikli manşonsuz 
 
1. Kartuş kapağını, karıştırma nozülünü 
çıkarın takmak - VEBATEC – DÜBEL 
EXPRESS sıkmak için. Kaçan kütlenin ilk 
cm'si Optimum karışım oranı elde edilene 
kadar atın. 

2. Deliği VEBATEC – DÜBEL EXPRESS ile 
doldurun 

3. Vidayı sertleştirilmiş bileşiğe vidalayın. 

Kullanım – delikli manşonlu, delikli yapı 
malzemeleri ve panel yapı malzemeleri 

1. Kartuş kapağını, karıştırma nozülünü 
çıkarın takmak - VEBATEC – DÜBEL 
EXPRESS sıkmak için. Kaçan kütlenin ilk 
cm'si Optimum karışım oranı elde edilene 
kadar atın. 

2. Elek manşonunu deliğe yerleştirin 

3. VEBATEC DOWEL ile delikte elek 
manşonu EXPRESS'i doldurun. 

4. Vidayı sertleştirilmiş bileşiğe vidalayın. 

GÜVENLİK UYARISI: Reçine: Zararlı 
olduğunda Nefes al. Gözleri, solunum 
sistemini ve cildi tahriş eder. Cilt ile 
temasında hassasiyete neden olabilir. elinde 
olmamalı çocuklar tarafından ulaşıldı. 
Buharını solumayın. İşte uygun koruyucu 
eldivenler ve koruyucu giysiler giyin. Bir kaza 
durumunda veya kendinizi iyi 
hissetmiyorsanız derhal tıbbi yardım alın 
(Etiketi göster) Bu ürünü ve kabını sorunlu 
atık bertarafı olarak atın. İçeriği: Difenilmetan 
diizosiyanat, izomerik. homologlar, 
metilendifenil diizosiyanat. izosiyanatlar 
içerir Daha Sert: Yutulması halinde zararlıdır. 
Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. 
De Yutulması halinde derhal tıbbi yardım alın 
ve Ambalajı veya etiketi gösterin. İçerik: 
polipropilen glikol 

NOT: Uygulama teknik önerilerimiz, 
deneyimlerimize dayanarak ve bilgimiz 
dahilinde, bağlayıcı değildir ve sözleşmeye 
dayalı bir anlaşma teşkil etmez Yasal ilişki ve 
hiçbir ek yükümlülük Satın alma sözleşmesi. 
Çeşitlilik nedeniyle, hepsi mümkün değil 
Malzeme kombinasyonları ve yapısal 
koşullar kontrol edildi irade. Bu nedenle 
ürünlerimizin uygunluklarının test edilmesini 
istiyoruz. amaçlanan kullanım kendi başına 
Kendiniz kontrol etme sorumluluğu. Ürün 
sorumluluğu tamamen geçerli. 
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