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

 

VEBATEC 
SPRINT 

 

30 dakikalık SPRINT – bağlanma 
İÇ + DIŞ KULLANIM İÇİN 
□ Yapıştırma: beton, ahşap, yalıtım 
malzemeleri, 
 Fayans, doğal taş, ankraj sistemleri ve çok 
daha fazlası. 
□ Dübellerde, dişli çubuklarda yapıştırma 
□ 10 mm'ye kadar boşluk köprüleme 
□ Beton ve şap tamiri 
□ 5 dakika sonra hızlı sertleşme (23°C) 
□ Maksimum 2400N/cm²'ye kadar en yüksek 
mukavemet 
□ Dolgu maddesi olarak kullanılabilir 
 
AÇIKLAMA: VEBATEC - SPRINT çok 
hızlıdır. çok yüksek reaktif 2 bileşenli 
yapıştırıcı Kuvvet. Yapıştırıcı, ticari olarak 
temin edilebilen tabancalarla kullanılabilir. 
İşlenecek 310 ml kartuşlar. kullanılmış kartuş 
yeniden kapatılabilir, kalan içerik yeniden 
kullanılabilir. VEBATEC - SPRINT, 10 mm'ye 
kadar boşluk köprüleme kürlendikten sonra 
zımparalanabilir ve boyanabilir. İç ve dış 
mekan kullanımı için uygundur. Hiçbirini 
yapıştırmak için bina yetkilisi onayı gerektirir. 
yüksek aracılığıyla Stabilite, zorlanmış 
pozisyonlarda yapışıklıklar mümkündür, 
örneğin, malzeme damlamadan baş üstü. 
 
UYGULAMA: Sanayide iç ve dış mekanlarda 
kullanım için, zanaat ve ev. Hızlı yapıştırma 
için birbirleriyle ve kendi aralarında farklı 
malzemeler, örneğin: Beton, ahşap, yalıtım 
malzemeleri, fayans, şap, doğal taş ve çok 
daha fazlası. Hızlı kürlenmesi nedeniyle de 
çok iyi Montaj amaçları için uygundur, 
örneğin: dübellere yapıştırma, Kablo 
köprüleri, boru kelepçeleri, ankrajlar, bağlantı 
elemanları vb. Özel sektörde bile yeterli 
imkanlar var. hızlı ve temiz yapışmalar istenir: 
Dolap elemanlarının, süpürgeliklerin 
sabitlenmesi, gevşek fayanslar, yontma 
basamaklar, ahşap tavanlar, Dübellerde 
yapıştırma ve çok daha fazlası. Ayrıca çok 
büyük delinmiş delikler için VEBATEC – 
SPRINT çözüm.  
 

Delme delikleri çok büyükse veya çatlaklar, 
bunlar doldurulur ve dübel veya ankraj 
sokuldu. Ayrıca şaplarda çatlak bulunan 
zemin alanında ve Beton, hızlı onarımlar için 
VEBATEC-SPRINT'e sahiptir denenmiş ve 
test edilmiş, spatula ile yapıştırılabilir ve sıfır 
mm'ye yakın olabilir katman kalınlığı 
uzatılabilir. 

TEKNİK ÖZELLİKLER: 

• Teslimat şekli: SPRINT 140 ml kartuş 

• SPRINT-PICCOLO 25 ml kartuş 

• SPRINT FILLER 1kg konteyner 

• Raf ömrü açılmamış kartuş: 24 ay 

• Raf ömrü açık kartuş: 18 ay 

• İşleme sıcaklığı alt tabakası: +10°C - + 
40°C 

• Kartuşun optimum sıcaklığı, 

• karıştırma nozulu ile işlenirken: 
+25°C'den itibaren 

• Sıcaklık dayanımı: - 20°C - + 60°C 

• Çekme mukavemeti (23°C): 30 dakika 
sonra yaklaşık 60 N/cm² 

• 120 dakika sonra yaklaşık 130 N/cm² 

• 2 gün sonra: yaklaşık 900 N/cm² 

• Yaklaşık 7 gün sonra maksimum nihai 
mukavemet: yaklaşık 2400 N/cm² 

• İşlem süresi: +23°C'de yaklaşık 3 - 5 
dakika 

• Esneklik: Sıcaklığa bağlı 

• +23°C'de yaklaşık 30 dakika sonra. 

• Renk (Karışık): Koyu Gri 

GENEL: Daha düşük sıcaklıklarda 
uzatılır, daha yüksek sıcaklıklarda kısalır 
Yapıştırıcılar için işleme ve kürlenme 
süresi. Daha yüksek kartuşun işlem 
sıcaklığı, daha kolay yapıştırıcı kartuştan 
sıkılarak çıkarılmalıdır. De düşük ortam 
sıcaklığı, kartuş açık olmalıdır ışık 
sağlamak için en az +25°C veya daha 
yüksek Kartuştan bastırıldığından emin 
olmak için. (Pratik ipucu: radyatörde 
veya ceket cebinde ısınmak) 
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ÖNEMLİ İŞLEME TALİMATLARI: 
YENİ KARTUŞUN İLK KULLANIMI 140ml 
 
25 ml'lik kartuşla: bir dağıtma tabancası 
kullanmak yerine, Kartuşu elinizle 
bastırın. 
1. Kartuş kapağını sökün 
2. Kartuşu, fırlatma manşonu ile birlikte açın. 
Dağıtım tabancasını yerleştirin ve her ikisi de 
Bileşenler (siyah ve beyaz) aynı anda dışarı 
sızıyor. Dökülen malzemeyi silin. 
3. Şimdi karıştırma tüpünü ve dağıtım 
tabancasını vidalayın Yavaşça çalıştırın – 
karıştırma tüpü dolana kadar. Karıştırma 
tüpünden çıkan yapıştırıcı, ilk 2 ila 3 tabanca 
darbesi, tutkal bitene kadar atılmalıdır. tek tip 
koyu gri bir renge sahiptir. bu değil mi 
durumda, yapıştırıcı optimum şekilde 
karışmaz ve sertleşir dan değil. Şimdi çıkan 
yapıştırıcının bir üniform, koyu gri renkli ve 
işlenebilir. Sıkıştırıldığında, kartuşun toplam 
içeriği bir Tırtıl uzunluğu yaklaşık 220 cm. 
Kalan bir içerik olarak kalır kartuşu yeniden 
kullanmak için aşağıdaki şekilde ilerleyin: 
 
Olasılık 1: Karıştırma tüpünü vidalanana 
kadar vidalı halde bırakın. sonraki görev. 
Sadece karıştırma tüpünün ucundaki 
yapıştırıcı sertleşir 
Seçenek 2: Kullanılmış karıştırma tüpünü 
çıkarın, İki haznenin açıklıklarını dikkatlice 
temizleyin ve Kapağı tekrar vidalayın. 
 
KULLANILMIŞ KARTUŞ KULLANIMI 
KALAN İÇERİK: Kullanılmış karıştırma tüpü 
hala kartuşun üzerinde vidalanmış: dışarı 
sızan eski karıştırma tüpünü çıkarın 
Malzemeyi yakalayın ve çıkarın. Yeni 
karıştırma tüpü gevşetin ve malzemeyi 
yavaşça dışarı doğru bastırın. Başlangıç için 
bir tane yeterlidir Optimum hale gelene kadar 
yaklaşık 3-4 cm uzunluğundaki yapıştırıcıyı 
atın. Yapıştırıcı karışımı mevcut. eğer 
aynısını yap kullanılmış kartuş plastik bir 
kapakla kapatılmıştır. 

İPUCU: Tutkal kürlenmeye başladıktan 
hemen sonra yapışmaz ve hala bir 
reaksiyon ısısı hissedilebilir fazla 
yapıştırıcıyı bir bıçakla kesin irade. Kürleme 
daha ileri düzeydeyse, Kaldırma sadece 
mekanik olarak mümkündür. kürlendikten 
sonra VEBTEC'ten – SPRINT kendinden 
kılavuzlu vidalar yapabilir elektrikli tornavida 
ile yapıştırıcıya sabitlenir. 

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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