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

 

VEBATEC - SPEZIAL  

için elastoplastik mastik 
Çatı, duvar ve derz sızdırmazlığı. 
□ Aşırı hava koşulları için 
□ Sızdırmazlık ve yapıştırma, ayrıca ıslak 
emici olmayan substratlar 
□ Çatı, duvar ve zemin alanları için 
□ Boşluk köprüleme 
□ Yaşlanmaya karşı dayanıklı 
□ Termoplastik 
 
AÇIKLAMA: VEBATEC – ÖZEL, çok yönlü 
bir kullanılabilir, elastoplastik, kalıcı çatlak 
köprüleme Sızdırmazlık bileşeni, silikonsuz, 
soğuk kürlemeli Özellikleri. VEBATEC – 
SPECIAL fuarında da olacak 0°C'nin 
altındaki sıcaklıklarda kırılgan değildir. 
Malzeme seyreltik asitlere ve alkalilere karşı 
kararlı ve dayanıklı, Endüstriyel emisyonlar 
ve hava etkileri. 

• Hemen yağmur geçirmez, hızla cilt 
oluşturur 

• Son derece elastik, dona dayanıklı, 
plastikleştirici içermez 

• Aşırı hava koşullarında da kullanılabilir 
 
UYGULAMA: Çatı, duvar ve zemin alanı. 
Üzerinde bitümlü malzemeler, çatı kaplama 
membranları, kalın kaplamalar, beton, taş, 
alçı, cam, tuğla, çimento lifli levhalar, 
plastikler, metaller ve çok daha fazlası 
Yağmurda ıslanmış, emici olmayan 
yüzeylerde de kullanılabilir substratlar. Trafik 
veya yaya trafiği için uygun değil Yüzeyler. 
Sonraki kat boyalar sızdırmazlık 
maddesinden izole edilmelidir. VEBATEC – 
SPEZIAL, v'yi kapatmak için kullanılır. 
Bağlantılar ve çatı, duvar ve zemin alanındaki 
açıklıklar, örn. Küçük sızıntıların ve açık çatı 
membran dikişlerinin onarımı düz raflar. çatı 
penceresi sızdırmazlığı, Sac birikintileri, baca 
bağlantıları vb. Dolgular eklemler ve burçlar. 
Çatlakları kapatmak için ve Az hareket 
emilimi olan eklemler. Onarımlar için 
alüminyum, kurşundan yapılmış sızdıran 
oluklar ve bağlantı plakalarından, bakır veya 
çinko.  
 
 

hortumla yıkamak Kapak şeritleri ve Emici 
ve emici olmayan yüzeylere yapıştırma. Işık 
şaftlarının, duvar ve zemin derzlerinin 
sızdırmazlığı. 
 
TEKNİK ÖZELLİKLER: 

• Yoğunluk: yaklaşık 1,15 g/cm³ 

• İşleme sıcaklığı: +5 °C ila +45 °C 

• Sıcaklık dayanımı: - 30°C ile +90°C arası 

• Yumuşama noktası: > + 100°C 

• Katı içeriği: yaklaşık %80 

• Yağmur geçirmez: hemen 

• Sertleşme: bağlıdır Hava durumu ve 
katman kalınlığı 

• Siyah renk 

• Tüketim: 1 cm derz kesitli 

• metre başına yaklaşık 100 ml. 

• Raf ömrü: Açılmamış halde 12 ay 

• orijinal ambalaj. 

• Serin, donmadan ve kuru olarak 
saklayın 

• Malzeme tabanı: bitüm polimer 

• TESLİMAT ŞEKLİ: 310ml kartuş 
 
ÖNEMLİ İŞLEME TALİMATLARI: 
Yüzey hazırlığı: Yüzeyler temiz olmalıdır, 
sağlam ve taşıyıcı olmalı ve sıvı ve katı 
yağlar içermemelidir. Bitümlü astar ile 
yüzeylerin emilmesi ve zımparalanması 
önemli 
 
İşleme: Yönergeler için DIN 18531'dir. çatı 
su yalıtımı. Kartuşu dağıtım tabancasına 
yerleştirin ve kartuştan temizlenmiş üzerine, 
Mühürlenecek yüzeye uygulayın ve 
gerekirse Spatulayı dağıtın ve pürüzsüz hale 
getirin. sonra araçlar Kullanımdan sonra 
beyaz ispirto ile temizleyiniz. Tam 
Sertleşme, tabaka kalınlığına ve sıcaklığa 
bağlıdır bağlıdır ve birkaç gün sürebilir. 
Düşük Dış hava sıcaklıkları, malzemeyi 
işlemeden önce bir güçlü kalınlaşmayı 
önlemek için ılıman bir odada saklayın 
engellemek. Kartuşu düşük derecede 
ısıtarak sıcaklıklar, VEBATEC – SPECIAL'in 
yapışması gelişmiş. 

http://www.vebatec.de/
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ISLAK ALT TABAKALARDA İŞLEME: 
VEBATEC - SPEZIAL'in ıslak zeminde 
işlenmesi Emici olmayan alt zeminler 
mümkündür. İle kartuş malzemeyi ıslak 
zeminde sıkıca temas etmesi için emici 
olmayan yüzeye bastırın. toprak altı ile 
VEBATEC – SPEZIAL arasında. Emici veya 
ıslanmış yüzeyler söz konusu olduğunda, bir 
Emici yüzeyde olduğu için uygulama 
önerilmez. toprak altı arasında ayrılan bağlı 
nem ve sızdırmazlık maddesi koyun. 
 
Not: Yanlışlıkla yukarıda alt yüzeyler içeriyor 
uzun süreli nem süreleri, prensipte erçek 
hasar - nedenler giderilir. yapıştırma, 
doldurma ve benzeri tedbirler, selin gerçek 
nedeni olmadan ortadan kaldırmak, yalnızca 
orta ve uzun vadeli acil çözümlerdir. zararı 
artırabilir. 
 
NOT: Uygulama teknik önerilerimiz, bilgimiz 
dahilinde tecrübelerimize dayanarak 
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. 
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