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

 

VEBATEC 
PROFIDICHT 

 

yüksek performanslı dolgu macunu 
Sızdırmazlık ve yapıştırma için: 
□ Metaller, ahşap, ahşap malzemeler 
□ Beton, doğal taş, duvarcılık 
□ Plastik, cam, yalıtım malzemeleri, 
 ayna vb. 
□ Silikonsuz, izosiyanatsız, solventsiz 
□ Tekrar kaplanabilir 
 
ÖZELLİKLER: 
VEBATEC PROFIDIICHT, yüksek 
performanslı bir dolgu macunudur. daha hızlı 
sertleşme ve iyi yapışma özellikleri 
neredeyse tüm substratlar. VEBATEC 
PROFIDIICHT yapıştırıcı olarak da 
kullanılabilir irade. Ürün neredeyse 
kokusuzdur, mantar önleyicidir set, solvent, 
izosiyanat ve silikon içermez ve im İç ve dış 
mekanlarda kullanılır. VEBATEC 
PROFIDICHT, daha düşük sıcaklıklarda bile 
mükemmel işlenebilirlik, hızlı sertleşme, UV 
direnci ve renk kararlılığı. VEBATEC 
PROFIDICHT ıslak zeminde de kullanılabilir. 
emici olmayan alt tabakalar işlenir, ayrıca 
sertleşir su altında dışarı. VEBATEC 
PROFIDIICHT, hava koşullarına ve 
yaşlanmaya karşı dirençlidir ve sulu ile 
kürlendikten sonra Dispersiyonlar 
boyanabilir. (Diğer renk sistemleri: bir ön test 
yapın) 
 
VEBATEC PROFIDICHT şu kaliteye karşılık 
gelir: ISO 11.600 F25 LM – Cephe 
 
SERTİFİKALAR: 
EMICODE EC 1 sertifikası: 
Özellikle düşük emisyonlu ürün olarak 
onaylanmıştır. 
 
VEBATEC PROFIDICHT için ISEGA 
sertifikası: Kullanım için test edilmiş güvenlik 
gıda ile ilgili alan 

KULLANMAK: Tüm inşaat alanlarında, iç 
ve dış mekanlarda kullanılabilir, özellikle 
genleşme ve bağlantı derzleri, pencere 
çerçeveleri, Kapılar, metal konstrüksiyon ve 
cepheler, plastik bileşenler, Sıhhi alanda 
sızdırmazlık ve çok daha fazlası. VEBATEC 
PROFIDIICHT çok sayıda üzerinde çalışır 
Yüzeyler: ayna, sıva, sıva, ahşap, beton, 
cam, metal, Emaye, sert PVC, GRP, 
seramik, fayans, tuğla, doğal taş*, yalıtım 
malzemeleri vb. 

TEKNİK ÖZELLİKLER: 

• İşlem süresi (23°C/50%RH) : yaklaşık 5 
dakika 

• Sertleşme: (23°C/50%RH): 

• 24 saat sonra: yakl. >2,0 mm, 48 saat 
sonra: yakl. >3.0mm 

• Sıcaklık dayanımı: - 40°C ila +90°C 

• İşleme sıcaklığı: + 5° C ila + 40° C 

• İzin verilen toplam deformasyon, şeffaf: 
%12,5 

• İzin verilen toplam deformasyon, renkli: 
%25 

• Raf ömrü: 12 ay 

• Açılmamış kartuşlarda serin ve kuru bir 
yerde saklayın. 

• Sertlik - Shore A: gri, kahverengi, beyaz, 
siyah: yaklaşık 24 

• Sertlik - Shore A: Şeffaf yaklaşık 42 

• Kopma uzaması: gri, kahverengi, beyaz, 
siyah: yaklaşık %500 

• Kopma uzaması: Şeffaf: yaklaşık %225 

• Çekme mukavemeti: gri, kahverengi, 
beyaz, siyah: yaklaşık 0,7 N/mm² 

• Gerilme mukavemeti: Şeffaf: yaklaşık 
2,8 N/mm² 

TESLİMAT ŞEKLİ: 290 ml kalın cidarlı 
kartuş 

RENKLER: kahverengi, siyah, beyaz, gri, 
şeffaf 

 

 

http://www.vebatec.de/


 

VEBATEC– Chemische u. technische Produkte GmbH   Frankfurter Str. 121   D - 63303 Dreieich-Sprendlingen 
Tel: +0049 (0) 6103 / 728878     Fax: +0049 (0) 6103 / 728879 

E-mail: info@vebatec.de      Internet: www.vebatec.de 

 

TEKNİK TAVSİYE: 
Derzleri kapatırken, üç kanat dolgu 
macununun yapışmasını önlemek için. Daha 
ileri Derz ölçüleri ve tasarımları hakkında 
bilgi geçerli standartlarda bulunabilir, 
örneğin: DIN 18540, "Bina yapımında dış 
duvar derzlerinin sızdırmazlığı derz dolgu 
macunları" vb. 
 
VEBATEC PROFIDICHT, ince bir tabaka ile 
koruyucu bir kaplama olarak kullanılamaz. 
(Benzer bir boya) Sırların kat 
sızdırmazlığında kullanılmaz. ve güçlü UV 
radyasyonuna maruz kalan uygulamalar 
vardır. Örn: cam çatılardaki contalar. içinde 
kullanılamaz kalıcı sualtı kullanımı ve bitümlü 
katran, çatı kaynak membranları vb. gibi 
yüzeyler Doğal taşa bağlı olarak, doğal taşta 
kenar bölgelerinde renk bozulmasına neden 
olan plastikleştiricilerin göçü meydana 
gelebilir. sonuçları olabilir. Beton gibi mineral 
yüzeyler, Alçı, vb. bir yapışma olan "kum" 
eğilimindedir. sızdırmazlık maddesi zor. Bu 
alt tabakalar önceden dahildir derin bir temeli 
sağlamlaştırmak için. Yapışma arttırıcı/astar 
kullanılarak yapışmada ek bir iyileştirme 
sağlanabilir: emici yüzeyler için VEBATEC 
HS 21, emici olmayan yüzeyler için 
VEBATEC HN 2. Yüzeyler ve yapışkan 
yüzeyler her zaman Toz, gres ve yağ 
içermez, taşıyıcıdır ve ayrıştırıcı değildir 
maddeler olsun. Gerekirse, alt tabakayı 
önceden zımparalayın. Boyalar, vernikler ve 
plastikler VEBATEC ile işlemden 
geçirilmelidir. PROFIDICHT ile uyumlu olun. 
Malzeme yüzeyinin pürüzsüzleştirilmesi 
VEBATEC GLÄTTMITTEL ile işlem süresi 
içinde ve VEBATEC ORTAK ŞABLONLARI. 
Uygulamalar için VEBATEC PROFIDICHT 
TRANSPARENT dış mekanlarda 
kullanıldığından, ürün UV ışınlarından 
korunmalıdır. Altında UV radyasyonu ürünün 
rengini değiştirebilir ve hasar görmek. 
Prensip olarak, büyük dolgu kalınlıkları UV 
ışınlarına karşı daha dirençlidir. küçük 
sızdırmazlık kuvvetlerine karşı.  
 
GÜVENLİK NOTU: Trimetoksivinilsilan 
içerir, alerjik reaksiyonlara neden olur 
 

NOT: Uygulama-teknik önerilerimiz, bilgimiz 
dahilinde tecrübelerimize dayandırdığımız 
bağlayıcı değildir ve sözleşmeye dayalı bir 
anlaşma teşkil etmez Yasal ilişki ve hiçbir ek 
yükümlülük Satın alma sözleşmesi. Çeşitlilik 
nedeniyle, herkes yapamaz olası malzeme 
kombinasyonları ve yapıcı koşullar kontrol 
edilir. bu nedenle kendimize soruyoruz 
Ürünler, kullanım amacına uygunluklarına 
göre kullanım amacı kendi 
sorumluluğunuzdadır Kontrol. 
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