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Uwaga: Jest to tłumaczenie 
maszynowe – nie ponosi 
odpowiedzialności za błędy w 
tłumaczeniu. 

 

VEBATEC - SPEZIAL  

Elastoplastyczna masa uszczelniająca do  
Uszczelnianie dachów, ścian i spoin. 
□ W przypadku ekstremalnych warunków 
pogodowych. 
□ Uszczelnianie i łączenie,  
 nawet w czasie deszczu, 
podłoża niewchłanialne 
□ Dla powierzchni dachowych, ściennych 
i podłogowych 
□ Wypełnianie luk 
Odporność na starzenie się 
□ Tworzywo termoplastyczne 
 
OPIS: 
VEBATEC - SPEZIAL jest uniwersalnym, 
elastoplastycznym tworzywem sztucznym.  
elastoplastyczna, trwale mostkująca rysy 
masa uszczelniająca, bez silikonu bez 
silikonu, o właściwościach utwardzania na 
zimno. właściwości. VEBATEC - SPEZIAL 
nie staje się kruchy nawet w temperaturach 
poniżej kruchość nawet w temperaturach 
poniżej 0°C. Materiał jest stabilne i odporne 
na działanie rozcieńczonych kwasów i zasad,  
wyziewy przemysłowe i wpływ warunków 
atmosferycznych. 

 
• Natychmiastowa ochrona przed 

deszczem, szybkie formowanie skóry 

• Wysoka elastyczność, mrozoodporność, 
nie zawiera plastyfikatorów 

• Może być stosowany również w 
ekstremalnych warunkach pogodowych 

 
ZASTOSOWANIE: powierzchnie dachowe, 
ścienne i podłogowe. Na stronie Materiały 
bitumiczne, membrany dachowe, powłoki 
grubowarstwowe, beton, kamień, tynk, szkło, 
cegła, płyty cementowo-włóknowe, tworzywa 
sztuczne, metale itp. Może być również 
stosowany na mokrych od deszczu, 
niechłonnych podłożach. podłoży 
niechłonnych. Nie nadaje się do powierzchni, 
po których się jeździ lub powierzchnie. 
Kolejne powłoki muszą być odizolowane od  
 

być odizolowane od szczeliwa. VEBATEC - 
SPEZIAL jest stosowany do uszczelniania 
połączeń i otworów w dachach, ścianach i 
podłogach. i otworów w dachu, ścianach i 
podłodze, np. do naprawy np. do 
naprawiania małych przecieków i otwartych 
szwów membran dachowych na dachach 
płaskich dachy płaskie. Uszczelnianie 
świetlików dachowych, obróbek 
blacharskich, przyłączy kominowych itp. 
Napełnianie połączeń i przepustów. Do 
zamykania pęknięć i spoin o niskiej 
absorpcji ruchu. Połączenia o niskiej 
absorpcji ruchu. Do naprawy nieszczelnych 
rynien i obróbek blacharskich wykonanych z 
aluminium, ołowiu, miedzi lub cynku, miedzi 
lub cynku. Do spryskiwania pasków 
kołpakowych i do klejenia na oraz do 
klejenia na podłożach chłonnych i 
niechłonnych. Uszczelnianie studzienek 
oświetleniowych, spoin ściennych i 
podłogowych. 
 
DANE TECHNICZNE: 

• Gęstość: ok. 1,15 g/cm³. 

• Temperatura pracy: od +5°C do +45°C 

• Odporność na temperaturę: - 30° C do + 
90°  

• Temperatura mięknienia: > + 100°C 

• Zawartość części stałych: ok. 80 

• Odporność na deszcz: natychmiast 

• Utwardzanie: w zależności od warunków 
atmosferycznych i grubości warstwy 

• Kolor: czarny 

• Zużycie: dla 1 cm przekroju 
poprzecznego złącza ok. 100 ml na metr 
bieżący 

• Okres przechowywania: 12 miesięcy w 
stanie nieotwartym oryginalne 
pojemniki. Przechowywać w chłodnym, 
zabezpieczonym przed mrozem i 
suchym miejscu. 

• Podstawa materiałowa: polimer 
bitumiczny 

• FORMA DOSTAWY: 310ml - kartusz 

http://www.vebatec.de/
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WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE 
UŻYTKOWANIA: 
Przygotowanie podłoża: Podłoże musi być 
czyste, solidne, odporne na obciążenia i 
wolne od oleju i smaru. Powierzchnie chłonne 
i szlifowane zagruntować bitumicznym 
środkiem gruntującym. Główny 
 
Zastosowanie: Wytyczne są zgodne z 
normą DIN 18531 dla Hydroizolacja dachów. 
Włóż wkład do pistoletu do wyciskania i i 
nanieść z kartridża na oczyszczoną 
powierzchnię, która ma zostać uszczelniona,  
powierzchnię, która ma być uszczelniona i, 
jeśli to konieczne, rozprowadzić i wygładzić 
za pomocą rozprowadzić i wygładzić 
szpatułką. Po użyciu narzędzia należy 
oczyścić za pomocą Po użyciu narzędzia 
należy oczyścić za pomocą terpentyny. 
Kompletny zależy od grubości warstwy i 
temperatury. i temperatury i może trwać kilka 
dni. Na niskim poziomie przed użyciem 
przechowywać materiał w pomieszczeniu o 
kontrolowanej temperaturze, aby przed 
zastosowaniem materiał należy 
przechowywać w hartowanym 
pomieszczeniu, aby zapobiec zagęszczanie. 
Rozgrzewanie wkładu w niskich 
temperaturach temperatury, poprawia się 
przyczepność materiału VEBATEC - 
SPEZIAL. ulega poprawie. 

 

 
PRZETWARZANIE NA MOKRYCH 
PODŁOŻACH: 
Możliwe jest nakładanie VEBATEC - 
SPEZIAL na wilgotne podłoża. Podłoża są 
możliwe, jeśli nie są chłonne. Z mocno 
docisnąć do mokrego, niechłonnego 
podłoża za pomocą podłoże niechłonne, tak 
że kontakt między między podłożem a 
VEBATEC - SPEZIAL. Nie należy stosować 
materiału na podłożach chłonnych lub 
nasiąkniętych, ponieważ nie jest zalecane, 
ponieważ wilgoć związana w absorbencie  
wilgoć związana w podłożu chłonnym może 
oddzielić podłoże i i uszczelniacz. 
Uwaga: Jeśli podłoże przez dłuższy czas w 
sposób niezamierzony zawiera wilgoć, to  
wilgotności przez dłuższy czas, rzeczywiste  
należy wyeliminować rzeczywiste przyczyny 
uszkodzenia. Nadmierne przyleganie, 
nadmierne wypełnianie i podobne działania,  
bez wyeliminowania rzeczywistej przyczyny 
wnikania wody są to tylko rozwiązania 
doraźne, które mogą zwiększyć szkody w 
medium zwiększenie szkód w perspektywie 
średnio- i długoterminowej. 

 
UWAGA: Nasze zalecenia dotyczące 
technologii aplikacji, które w oparciu o nasze 
doświadczenie i zgodnie z naszą najlepszą 
wiedzą wiedzy, nie są wiążące i nie 
stanowią podstawy prawnej umowy. 
stosunku prawnego i żadnych zobowiązań 
wtórnych wynikających z umowa sprzedaży. 
Ze względu na różnorodność, nie wszystkie 
możliwe materiały możliwe kombinacje 
materiałów i warunki konstrukcyjne mogą 
być być testowane. Dlatego prosimy o 
przetestowanie naszych produktów pod 
kątem ich przydatności do przydatność do 
zamierzonego zastosowania we własnym 
zakresie odpowiedzialność własna. 
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