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

 

VEBATEC 
WASSERSTOP 
STREICHBAR 

 

tek bileşenli, elastik, eskimeye dayanıklı 
sızdırmazlık ve onarım bileşimi büyük 
ölçekli uygulama için 
□ Fırça veya rulo ile uygulanmalıdır. 
□ Anında yağmur geçirmez ve su geçirmez 
□ Yaş üstüne yaş işlenebilir: 
 "VEBATEC SU STOP ELYAF TAKVİYELİ" 
□ Hemen hemen tüm yüzeylerde 
kullanılabilir 
 
AÇIKLAMA: Uygulama alanı: Kalıcı olarak 
elastik, fırçalanabilir Sızıntıları onarmak için 
koruyucu ve sızdırmazlık maddesi ve hasar, 
örneğin çatı, duvar ve zemin alanı gibi büyük 
ölçekli uygulamalar için. WASSER-STOP 
PREASE UV'dir, hava koşullarına ve 
yaşlanmaya dayanıklı. SU DURDURMA 
BOYALI yüksek aşınma direncine sahiptir ve 
yosun ve mantarlara karşı dayanıklıdır ve küf 
gelişimi. 
 
UYGULAMA ALANLARI: Aşağıdaki 
alanlarda (ıslak* dahil, emici olmayan) 
yüzeyler: çatı kaplama keçesi, katran, kaynak 
şeritleri, bitüm, fiber çimento, çatı kiremitleri, 
taş, zona, beton, arduvaz, sac, ahşap, 
alüminyum, çinko, kurşun, bakır, sert PVC, 
cam, polyester, polikarbonat ve çok daha 
fazlası *Basınçlı suda kullanmayınız. Kalıcı 
için değil Su altı kullanımına uygundur. Islak, 
emici olanlarla değil substratları kullanın. 
Strafor / Strafor için uygun değildir ve taze 
beton. 
Islak, emici bir yüzeyde kullanarak Nem, nem 
dahil, olabilir sorumluluk sorunları ortaya 
çıkar. Yükselen su ile malzemeyi alt 
tabakadan ayıran su basıncı oluşturmak. 
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 1.0 g/ml 

• Tüketim: yaklaşık 1 litre/m² 

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

Daha büyük tabaka kalınlıkları ve elverişsiz 
iklim koşulları ile (Soğuk sıcaklıklar, yüksek 
nem) sertleşmeye neden olabilir gecikme. 
Bu teknik özellikleri etkilemez ayrılmış. 
Ürünün hava alması engellenirse, Sertleşme 
en kötü durumda kesintiye uğradı. 

• Uygulama sıcaklığı: + 5°C ila + 35°C 

• Tekrar kaplanabilir: ile kürlendikten 
sonra 

• akrilik reçine boyalar 

• Ekolojik veriler: su tehlike sınıfı 1 - 

• öz değerlendirme 

• Kimyasal baz: akrilik reçineler, modifiye 
edilmiş, 

• Katkı maddeleri, yapışma arttırıcılar 

• Tutarlılık: viskoz, kararlı 

• Renk: RAL renk fanlarına göre yaklaşık 
RAL 7038 akik grisi K7 Klasik 

 
İŞLEME TALİMATLARI: Optimum yapışma 
kuru substratlar. Yüzeyler toz, gres ve 
yağdan arındırılmış, ayrıca sağlam ve 
sağlam olmalıdır. Eğer gerekliyse önceden 
zımparalayın. Metaller ve plastikler ile 
piyasada bulunan temizleyicilerle ön 
işlemden geçirin. SU Bir fırça veya rulo ile 
seyreltilmemiş STREICHBAR'ı 
DURDURUN Öğretmek. 14 gün sonra ikinci 
kat uygulanabilir. uygulanacaktır. Geçişler 
için, daha büyük çatlaklar, Boşluklar ve 
dikişler WATER STOP ile ön işlemden 
geçirilir ELYAF TAKVİYELİ (10 mm'ye kadar 
boşluk köprüleme) mühürlemek. Akrilik 
reçine boya ile boyanabilir. SU DURDURMA 
BOYALI SU DURDURMA ile birliktedir 
ELYAF TAKVİYELİ yaş içinde yaş 
uygulama. Aletler solvent ile temizlenmelidir. 
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Tüketim 2 kat ile m² başına yaklaşık 1 litre / 1 
kg. 
 
Renk, optik hakkında not: Diğer şeylerin yanı 
sıra tonu oluşturmak için kullanılan beyaz ve 
siyah pigmentler, 1 mm veya daha kalın bir 
tabaka kalınlığına sahip ürün matrisi entegre 
edilmiştir. Katman kalınlığı çok düşükse 
(çıkarma Sıfıra karşı kaplama) pigmentler 
görülebilir ol (tuz / biber optiği) 
 
Eski kaplamaların üzerini boyarken veya 
Sızdırmazlık bantları, pencere yapıştırıcısı 
vb. üzerine boyama. bileşenler arasında 
etkileşimler olabilir (örn. kaplamayı etkileyen 
solventler) zarar verir veya kullanılamaz hale 
getirir. (Kaplamanın çatlaması veya şişmesi 
örn.) Küçük bir yerde, her zaman yönetilebilir, 
Mümkünse daha küçük bir test alanı kaplayın 
Değişiklikler tüm alandan önce dikkat eder 
kaplanmıştır. 
 
RAF ÖMRÜ: 24 ay, +5°C arası 
 ve + 25°C'de açılmamış orijinal kaplarda. 
 Isıdan ve güneş ışığından koruyun 
 
TESLİMAT ŞEKLİ  
Konteyner: 0.67kg 
Konteyner: 5,0 kg 
 
GÜVENLİK TALİMATLARI: Erişemeyeceği 
yerde saklayın. çocuklara ulaşmak. Ürün 
yanıcıdır, Ateşleme kaynaklarını uzak tutun. 
cilt, göz ile temas, Mukoza zarlarından 
kaçının. Tekrarlanan kişi olabilir pürüzlü veya 
çatlamış cilde yol açar. duman olabilir 
uyuşukluğa ve uyuşukluğa neden olur. 
Olumsuzluk duman, buhar/aerosolü 
solumayın. sadece iyi havalandırılmış 
alanlarda kullanın. Uygun Koruyucu 
eldiven/gözlük giyin. için paket Tamamen boş 
geri dönüşüm. 

NOT: Uygulamamız teknik Tecrübelerimize 
dayanarak yaptığımız öneriler bildiğimiz 
kadarıyla bağlayıcı değildir ve bir 
sözleşmeye dayalı yasal ilişki kurmayın ve 
hiçbiri Satın alma sözleşmesinden ek 
yükümlülükler. Çünkü çeşitlilik, her türlü 
olamaz Malzeme kombinasyonları ve 
yapısal koşullar kontrol ediliyor. Bu nedenle 
ürünlerimizden amaçlanan kullanıma 
uygunlukları kendi sorumluluğunuzu kontrol 
edin. 
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