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

 

VEBATEC 
WASSER - STOP 
FASERVERSTÄRKT 

 

□ Sürülebilir dolgu macunu 
□ Fiber takviyeli – 10 mm'ye kadar 
 boşluk köprüleme 
□ Anında yağmur geçirmez ve su 
geçirmez 
□ Yaş üstüne yaş işlenebilir: 
"VEBATEC SU DURAĞI BOYALI" 
□ Hemen hemen tüm yüzeylerde 
kullanılabilir 
 
AÇIKLAMA: SU - STOP ELYAF 
TAKVİYELİDİR sürülebilir, tek bileşenli, elyaf 
takviyeli, elastik, çatlak köprüleyici dolgu 
macunu ve onarım bileşiği Modifiye akrilik 
reçinelere dayalı, akrilik reçine bazlı 
boyalarla mevcuttur boyanabilir. SU - STOP 
ELYAF TAKVİYELİDİR elyaf takviyeli, 
astarsız kullanılabilir, nefes alabilir ve UV - 
dayanıklı. SU - STOP ELYAF TAKVİYELİ 
stabildir ve ıslak*, emici olmayan yüzeylerde 
de kullanılabilir substratlar kullanılır. 
 
UYGULAMA: SU - STOP ELYAF TAKVİYELİ 
Birçok yüzeye yapışır, çatı, duvar ve Zemin 
alanında kullanılabilir, örneğin: beton, duvar, 
ahşap, kiremit, taş, mermer, arduvaz, fıçı 
tahtası, tuğla, Baca bağlantıları, çatı 
pencereleri, oluklar, çatı kaplama keçesi, 
bitüm, kaynaklar, katran, alüminyum, çinko, 
kurşun, bakır, Sert - PVC, polikarbonat ve çok 
daha fazlası. 
*SU - DUR ELYAF TAKVİYELİ ıslak değil, 
emici yüzeyler kullanın. onun için değil sürekli 
su altı kullanımı için uygundur. Değil pres 
suyu kullanın. için uygun değil Styrodur / 
Styropor vb. ve taze beton ile kullanın. 
Islak, emici bir yüzeyde kullanarak Nem, nem 
dahil, olabilir sorumluluk sorunları ortaya 
çıkar. yükselen su ile malzemeyi sudan alan 
su basıncı birikebilir. toprak altı soyulur. 
Emici olmayan malzemeler için, örneğin: 
plastikler, çatı kaplama keçesi, Bitümlü 
membranlar, cam, metaller vb. suyu, nemi, 
malzemeyi alt tabakaya bastırarak,  
 

yayılırken, yer değiştirirken ve optimum 
yapışma sırasında Temel malzeme 
yapılabilir. 
 
TEKNİK ÖZELLİKLER: 

• Yoğunluk: yaklaşık 1,12 g/ml 

• Tüketim: yaklaşık 1,5 ila 2 kg/m² 

• Sertleşme: (23°C / %65 RH) yaklaşık 1 
– 2 mm/gün 

Daha büyük tabaka kalınlıkları ve elverişsiz 
İklim koşulları (soğuk sıcaklıklar, yüksek 
nem) son sertleşme birkaç günden haftalara 
kadar sürebilir olmak. Bu teknik özellikleri 
etkilemez ayrılmış. Ürünün hava alması 
engellenirse, Sertleşme en kötü durumda 
kesintiye uğradı. 

• Uygulama sıcaklığı: + 5°C ile . +35°C 

• Tekrar kaplanabilir: Boyalarla 
kürlendikten sonra 

• akrilik reçine bazlı 

• Ekolojik veriler: su tehlike sınıfı 1 - 

• öz değerlendirme 

• Kimyasal baz: akrilik reçineler, modifiye, 
akrilik elyaflar, 

• Katkı maddeleri, yapışma arttırıcılar 

• Tutarlılık: viskoz, kararlı 

• Renk: RAL renk fanı K7'ye göre yaklaşık 
RAL 7038 akik grisi Klasik 

 
İŞLEME: Kuruyken optimum yapışma 
substratlar. Yapışkan yüzeyler toz ve 
yağdan arındırılmış olmalıdır. sağlam ve 
sürdürülebilir olun. Gerekirse önceden 
zımparalayın. Metaller ve ticari olarak 
satılan temizleyicilerle plastikler. SU - STOP 
ELYAF TAKVİYELİ kullanıma hazır ve 
seyreltilmemelidir. Geniş fırçalı ürün 
Öğretmek. Gerekirse, yaklaşık sonra ikinci 
bir katman 8 gün boyunca başvurun. SU 
STOP ELYAF TAKVİYELİ tek işlemde 
anında mühürler ve korur. daha büyük için 
Yüzeyler için polyester yapağının eklenmesi 
önerilir. Aletleri tinerle temizleyin. 
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Tüketim yaklaşık 1 litre / m² başına 1 kg, 1 
mm katman kalınlığında. 
 
Renk, optik hakkında not: Diğer şeylerin yanı 
sıra renk tonu üretimi için akıllıca ve katman 
kalınlığında kullanılan siyah pigmentler 1 mm 
veya daha fazla ürün matrisine entegre 
edilmiştir. Katman kalınlığı çok düşükse 
(kaplamanın soyulması sıfıra doğru) 
pigmentler görünür hale gelebilir 
(tuz/karabiber Optik) Eski kaplamaların 
üzerini boyarken veya Sızdırmazlık bandı, 
pencere yapıştırıcısı vb. üzerine boyanabilir. 
bileşenlerin etkileşimleri (örneğin çözücüler) 
hakkında kaplamaya zarar veren veya bir 
şeyi işe yaramaz hale getirmek. (Kaplamanın 
çatlaması veya şişmesi örn.) Küçük bir yerde, 
her zaman yönetilebilir, önceden daha küçük 
bir yerde Test yüzeyini kaplayın, olası 
değişikliklere dikkat edin, tüm yüzey 
kaplanmadan önce. 
 
RAF ÖMRÜ: 24 ay, +5°C ile +25°C arası 
 açılmamış orijinal ambalajında. 
 Isıdan ve güneş ışığından koruyun. 
 
TESLİMAT ŞEKLİ:  
Konteyner: 0,75 kg 
Konteyner: 2,8 kg 
 
GÜVENLİK TALİMATLARI: Çocukların 
erişemeyeceği yerlerde saklayınız. ulaşmak. 
Ürün yanıcıdır, tutuşturucu kaynaklardan 
uzak tutunuz. Cilt, göz ve mukoza zarlarıyla 
temasından kaçının. Tekrarlanan maruz 
kalma kuru cilde veya çatlamaya neden 
olabilir önderlik etmek. Buharlar uyuşukluğa 
ve uyuşukluğa neden olabilir sebeb olmak. 
Sigara içmeyin, buharları/aerosolleri 
solumayın. Sadece iyi havalandırılmış 
alanlarda kullanın. Uygun Koruyucu 
eldiven/gözlük giyin. Geri dönüşüm için 
konteynerler tamamen boş. 

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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