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

 

VEBATEC 
BAUSTOFFKLEBER 
FLEX 
FLEX SILBER 
FLEX GLASKLAR 

 

□ Limning + tætning af: 
□ Metaller, træ, træmaterialer 
□ Beton, natursten, murværk 
□ Plast, glas, isoleringsmaterialer, 
 spejl, gipsplader mv. 
□ Permanent elastiske bindinger 
□ Fri for silikone og polyurethan 
□ Hårder også under vand 
□ Fri for opløsningsmidler 
 
BESKRIVELSE: VEBATEC 
BYGNINGSLÆB – FLEX er et alsidigt 
materiale. Produktet er UV-stabil, silikone-, 
isocyanat- og opløsningsmiddelfri, samt 
næsten lugtfri og kan males. På grund af den 
forskellige farveblandinger er 
overmalbarheden og Test farvekompatibilitet 
på forhånd i dit eget eksperiment. Af Lim har 
en høj vedhæftning, er spaltefyldende og 
hærder under fugt til en permanent elastik, 
spændingsudlignende masse. VEBATEC 
BYGNINGSLÆB - FLEX er også på vådt, kan 
anvendes på ikke-sugende underlag eller 
hærder også ud under vandet. 
 
ANVENDELSE: Limning af dynamisk 
belastede indendørs og udendørs 
komponenter. Tilslutningssamlinger kl 
Konstruktion, konstruktiv limning af 
træmaterialer, Kombinationsbinding med 
metaller, plastik, beton, sten, glas, 
spejlglaserede overflader, emalje, epoxy, 
polyester, hård – PVC, marmor, natursten*, 
Dekorpaneler, vægbeklædninger, paneler, 
trælister, Vindueskarme, 
isoleringsmaterialer, trappekonstruktion og 
renovering af trapper. Limning af forskellige 
Materialer fx stål/aluminium i 
udestuekonstruktion,  
vømmebassinteknologi, kropskonstruktion 
og meget mere. Ikke egnet til  

undervandsfuger i svømmebassiner, 
dykbassiner osv., såsom når de bruges på 
tanksystemer, Bitumenunderlag, PP, PE og 
Teflon. Ikke passende til brug i akvarier og 
til rudeforsegling. *Under visse 
omstændigheder kan natursten blive 
misfarvede i kanterne - udfør indledende 
test. 
 
TEKNISKE SPECIFIKATIONER: 
VEBATEC BYGNINGSKLÆB FLEX HVID 

• Massefylde: ca. 1,4 g/cm³ 

• Åbningstid: cirka 5 min (23°C / 55% RH) 

• Hærdning: ca 2 mm lagtykkelse på 24 
timer (23°C / 55% RF) 

• Shore A hårdhed: ca 60 

• Brudforlængelse: cirka 200 % 

• Trækstyrke (DIN 53540): cirka 3,3 
N/mm² 

• Tilladt forlængelse: 12,5 % 

• Påføringstemperatur: + 5°C - + 40°C 

• Temperaturmodstand: - 40°C - +90°C 

• Overmalbarhed: Ja 

• Konsistens: Dejagtig, stabil 

• Farve hvid 
 
VEBATEC BYGNINGSLÆB FLEX SØLV 

• Massefylde: ca. 1,05 g/cm³ 

• Åbningstid: cirka 5 min (23°C / 55% RH) 

• Hærdning: ca 2 mm lagtykkelse på 24 
timer (23°C / 55% RF) 

• Shore A hårdhed: ca 45 

• Forlængelse ved brud: 250% 

• Trækstyrke (DIN 53540): 2,4 N/mm² 

• Tilladt forlængelse: 25 % 

• Påføringstemperatur: + 5°C - + 40°C 

• Temperaturmodstand: - 40°C - +90°C 

• Overmalbarhed: Ja 

• Konsistens: Dejagtig, stabil 

http://www.vebatec.de/
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• Farve: metallisk sølv 
 
VEBATEC BYGNINGSKLÆB FLEX CLEAR 

• Massefylde: ca. 1,05 g/cm³ 

• Åbningstid: cirka 5 min (23°C / 55% RH) 

• Hærdning: ca 2 mm lagtykkelse på 24 
timer (23°C / 55% RF) 

• Shore A hårdhed: ca 32 

• Brudforlængelse: cirka 300 % 

• Trækstyrke (DIN 53540): 2,3 N/mm² 

• Tilladt forlængelse: 25 % 

• Påføringstemperatur: + 5°C - + 40°C 

• Temperaturmodstand: - 40°C - +90°C 

• Overmalbarhed: Ja 

• Konsistens: Dejagtig, stabil 

• Farve: krystalklar / gennemsigtig 
 
Til udendørs anvendelser skal produktet 
beskyttes mod UV-stråling. Under UV-
stråling kann ændre farven på produktet, 
mister gennemsigtigheden g blive 
beskadiget. I princippet er store klæbestyrker 
mere modstandsdygtige over for UV-stråling 
kontra lav klæbestyrke. 
 
BEHANDLING: De underlag, der skal limes, 
skal være fri for støv, fedt og olie. Slib 
eventuelt ned på forhånd. Kan også bruges 
på fugtige, ikke-absorberende, substrater. 
Maling, lak og plast skal medfølge VEBATEC 
BAUSTOFFKLEBER – FLEX-kompatibel. 
Udfør adhæsionsprøver og 
forundersøgelser. Med VEBATEC 
glattemiddel og VEBATEC FUGESkabeloner 
kan bruges til at udglatte fuger. Påfør 
materiale i prikker eller perler. I den 
Anvendelse som fugemasse: Produktets 
egnethed til den respektive påtænkte 
anvendelse, med den gældende for det Tjek 
standarder og regler. 
 
OPBEVARING: 12 måneder, mellem +5°C 
og +25°C in uåbnet original emballage. 
Beskyt mod varme. 
 
LEVERINGSFORMER: 
290 ml tyk væg patron: 
FLEX HVID, FLEX SØLV, FLEX CLEAR 
 
SIKKERHEDSBEMÆRKNING: Indeholder 
trimethoxyvinylsilan, Kan forårsage allergiske 
reaktioner. 

BEMÆRK: Vores anvendelsestekniske 
anbefalinger, som vi baseret på vores 
erfaring efter bedste evne At give viden er 
uforpligtende og begrunder ikke evt 
kontraktligt retsforhold og ingen Yderligere 
forpligtelser fra købskontrakten. På grund af 
den Sort kan ikke alle mulige kombinationer 
af materialer og strukturelle forhold 
kontrolleres. Vi spørger derfor vores 
produkter for deres egnethed til tilsigtet brug 
i sig selv ansvar for selv at tjekke. 
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