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

 

VEBATEC 
VT Xuper 2K 

 

2-komponent hurtigklæber 
 
□ Høj styrke 
□ Limning af de mest forskelligartede 
 materialer 
□ Ekstremt præcis gennemdosering 
 innovativt patronsystem 
□ Kløft bro 
□ Modstandsdygtig over for ældning 
□ Luk patronen flere gange 
 forbruge 
□ Patron med manuel blandemundstykke 
 at presse ud 
 
Anvendelsesområder: 
Limning af metal til metal, beton, kunststen, 
Natursten, keramik, glas, hård plast, træ og 
meget mere. 
 
Beskrivelse: 
VEBATEC - VT Xuper 2K er en tixotropisk 2-
komponent hurtigtvirkende klæber til limning 
forskellige materialer med hinanden og med 
hinanden VEBATEC - VT Xuper 2K er 
kendetegnet ved sin meget høj reaktivitet 
med en tilsvarende kort brugstid, samt den 
fremragende dosering af mængden af 
klæbemiddel gennem et innovativt 
patronsystem, som i hånden er at klemme 
udstyret med en blandedyse, en præcis 
placering af Klæbemiddel tillader. 
 
Tekniske specifikationer: 

• Massefylde: 1,17 g/cm³ 

• Blandingsforhold: 

• Komponent A, komponent B 1:1 
(volumen) 

• Forarbejdningstemperatur: + 10° C til + 
40° C 

• Brugstid: cirka 5 - 10 minutter (20g batch) 

• Elastisk: Temperaturafhængig, efter 15 - 
20 minutter (20°C) 

• Bearbejdningsstyrke efter ca 12 timer 

• Slutstyrke efter cirka 48 timer 
 

• Trækstyrke efter 30 minutter (23°C): 
cirka 60N/cm² 

• Efter 120 min (23°C): cirka 130N/cm² 

• Efter 48 timer (23°C): cirka 900N/cm² 

• Slutstyrke (23°C): cirka 2400N/cm² 

• Temperaturmodstand: -20°C til +50°C 

• Tørstofindhold: 100% 

• Farve: Komp. A: Farveløs til gullig, 
Comp. B: Gullig Efter hærdning: Gullig 

 
Kan opbevares: 
Kan opbevares i 18 måneder i den lukkede 
originale beholder. 
Opbevaringstemperaturen skal være 
mellem + 5°C og +15°C 
 
Leveringsform:  
Salgssæt med indhold: 
1 stk 10ml - 2 komponent patron, 
klem ud i hånden. 
1 pressestempel 
3 styks blandedyser 
1 folder "Teknisk information" 
 
Tilbehør: Ekstra blandedyser i refill-pakken 
 
VIGTIGE 
BEHANDLINGSINSTRUKTIONER: 
Samling af blandemundstykket: Grønt 
skruelåg fra patronen fjerne. Ind i åbningen 
af den grønne hætte på blandedysen kigge 
på. Der kan ses åbningerne i de to 
kapillarrør og to kogler. I den nederste 
yderkant af greenen Der er et lille hak i 
hætten. Positionen en af de to stifter skal 
have samme position som lille hak på den 
yderste, nederste kant af greenen 
tætningshætte. Åbningerne på de to 
kapillarrør Blandemundstykket skal have 
samme position som patronudtag. Sæt nu 
blandemundstykket på, så de to stifter på 
Indsæt blandemundstykket i patronens 
udløbsåbninger. Nu grøn hætte på 
blandemundstykket cirka en kvart omgang i 
dreje med uret.   
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Forberedelse af underlag, bearbejdning: 
Overfladerne skal være frie løse dele, stabile, 
tørre, rene og fri for støv og fedt. Til For 
eksempel anbefaler vi at rense overfladen 
med acetone – Rensemiddel. Generelt med 
ru eller fræsede underlag højere 
bindingsstyrke opnås. Udstødningsstempel i 
slutningen af Indsæt dobbelt patron. 
Blandemundstykke på patronhovedet skrue. 
Ved at trykke klemmecylinderen med hånden 
ind I patron, er komponenterne A+B 
matchende Blandingsforhold presset ind i 
blandemundstykket og blandet. Det Kassér 
den første cm lim, der kommer ud af 
blandemundstykket korrekt blanding er 
sikret. Påfør limen fra blandemundstykket i 
en tynd perle, dråbe el Påfør film på de 
klæbende overflader og genstande inde i 
Tilføj behandlingstid. Fuld 
overfladebefugtning og Bonding gives, når 
noget under sammenføjning og presning Der 
siver lim ud af limfugen. De nylimede 
genstande inden for rettelsestiden, evt. 
beskeder og derefter ca. Lad stå eller ligge 
stille i 1 time før transport. 
 
Forarbejdning uden blandemundstykke: 
Klem materialet ud, begge dele Bland 
komponenterne med et værktøj, indtil de er 
ensartede Blanding af begge komponenter er 
garanteret. Yderligere Behandling som 
beskrevet. 
 
SIKKERHEDSREGLER: R36/38 Irriterer 
øjnene og huden. R43 Kan forårsage 
sensibilisering ved hudkontakt. R51/53 Giftig 
for Vandorganismer, kan være skadelige i 
vandmiljøet på lang sigt have virkninger. S2 
Opbevares utilgængeligt for børn. S24 
Undgå hudkontakt. S26 I tilfælde af kontakt 
med øjnene skyl grundigt med vand og søg 
læge. S28 Ved berøring vask straks af med 
rigeligt vand og sæbe. S36/39 Bei 
beskyttelseshandsker, beskyttelsesbriller og 
handsker egnet til arbejdet bære 
beskyttelsestøj. S57 For at undgå 
kontaminering af Brug en beholder, der er 
egnet til miljøet. S60 Dette produkt og hans 
Beholdere skal bortskaffes som farligt affald. 
Særlig Identifikation: Indeholder 
epoxyholdige forbindelser. Noter af bemærk 
producenten. 

 
BEMÆRK: Vores anvendelsestekniske 
anbefalinger, som vi henviser til Grunden til, 
at vores erfaringer giver efter bedste viden 
ikke-bindende og udgør ikke et kontraktligt 
retsforhold ingen yderligere forpligtelser fra 
købskontrakten. På grund af den 
Mangfoldighed, ikke alle mulige 
kombinationer af materialer mm. strukturelle 
forhold kontrolleres. Vi spørger derfor vores 
produkter for deres egnethed til deres 
tilsigtede anvendelse tjek på eget ansvar. 
Produktansvaret forbliver I fuldt gyldig. 
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