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

 

VEBATEC 
BAUSTOFFKLEBER 
HIGH TACK 

 

□ Med meget høj initial vedhæftning 
□ Limning og forsegling af: 
□ metaller, træ, træmaterialer, 
□ beton, natursten, murværk, 
 plast, glas, isoleringsmaterialer, 
 spejl, gipsplader mv. 
□ Hårder også under vand 
□ Fri for opløsningsmidler 
 
BESKRIVELSE: VEBATEC 
BYGNINGSLÆB – HIGH TACK er et alsidigt 
materiale. At Produktet er UV-stabilt, silikone, 
isocyanat og fri for opløsningsmidler, og 
næsten lugtfri. Klæberen har en stor 
Indledende vedhæftning, en fordel for 
overhead og indendørs limning den lodrette, 
udfylder huller og under hærder fugt til en 
permanent elastisk, spændingsudlignende 
masse. VEBATEC BAUSTOFFKLEBER – 
HIGH TACK er også på våde, ikke-sugende 
underlag og hærder også under vand, kan 
overmales. 
 
ANVENDELSE: Limning og forsegling af 
dynamisk belastede indendørs og udendørs 
komponenter. Forbindelsesfuger i 
konstruktion, konstruktiv limning af 
træbaserede materialer, 
kombinationsbinding med metaller, Plast, 
beton, sten, glas, glaserede spejle 
Overflader, Emalje, Epoxy, Polyester, Stiv 
PVC, Marmor, Natursten*, dekorative 
paneler, vægbeklædninger, paneler, 
Trælister, vindueskarme, 
isoleringsmaterialer, trappekonstruktion og 
renovering af trapper. Selvklæbende 
tætninger af forskellig art Materialer fx 
stål/aluminium i udestuekonstruktion, 
Svømmebassinteknologi, kropskonstruktion 
og meget mere. 
 

Ikke egnet til undervandsfuger i 
svømmebassiner, dykbassiner osv., såsom 
når de bruges på tanksystemer, 
Bitumenunderlag, PP, PE og Teflon. *Det 
kan ske med natursten Misfarvning af 
kantzonen - udfør forundersøgelser. 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER: 

• Massefylde: ca. 1,48 g/cm³ 

• Åbningstid: ca 5 min (23°C) 

• Hærdning: ca 3 mm lagtykkelse på 24 
timer (23°C) 

• Shore A hårdhed: ca 50 

• Brudforlængelse: cirka 250 % 

• Trækstyrke (DIN 53540): 2,9 N/mm² 

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

• Temperaturmodstand: -40°C til +90°C 

• Overmalbarhed: Ja 

• Konsistens: Dejagtig, stabil 

• Farve hvid 

BEHANDLING: De underlag, der skal limes, 
skal være fri for støv, fedt og olie. Slib 
eventuelt ned på forhånd. Kan også bruges 
på fugtige overflader. maling, lak og plastik 
skal væk VEBATEC BUILDING ADHESIVE 
– HIGH TACK kompatibel være. Udfør 
adhæsionsprøver og forundersøgelser. På 
Kan bruges som fugemasse med VEBATEC 
GLÆTNINGSMIDDEL og VEBATEC JOINT 
Skabeloner dør Fuge skal glattes. Når det 
bruges som klæbemiddel, Påfør materiale i 
prikker eller perler. 

OPBEVARING: 12 måneder, mellem +5°C 
og +25°C in uåbnet original emballage. 
Beskyt mod varme. 

LEVERINGSFORM: 290ml tyk væg patron 
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Sikkerhedsforanstaltninger: Dette produkt 
er uden for Faremærke. Alligevel burde 
nogle Sikkerhedsregler overholdes: 
Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå 
kontakt med huden. Drik, spis eller ryg ikke 
under forarbejdning. 
 
SIKKERHEDSBEMÆRKNING: Indeholder 
trimethoxyvinylsilan, evt forårsage allergiske 
reaktioner. 
 
BEMÆRK: Vores anvendelsestekniske 
anbefalinger, som vi baseret på vores 
erfaring efter bedste viden er ikke bindende 
og udgør ikke en kontraktlig aftale 
Retsforhold og ingen yderligere forpligtelser 
fra Købekontrakt. På grund af variationen er 
det ikke alle, der kann mulige 
materialekombinationer og konstruktive 
forhold kontrolleres. Vi spørger derfor vores 
Produkter for deres egnethed til det tilsigtede 
formål påtænkt brug på eget ansvar 
kontrollere. 
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