OBS: Følgende tekst er
maskinoversat. Intet ansvar for
fejl!

Vebatec SPEZIAL
BITUMENDICHTMASSE
•
•
•
•
•

Opløsningsmiddelfri
1-komponent
Forsegling af samlinger og revner
Stabil, kan bruges i alle positioner
Lagtykkelser op til 2 cm /
anvendelse i vandret retning

BESKRIVELSE:
VEBATEC SPEZIAL BITUMEN
SPACHTELMASSE er en 1-komponent,
opløsningsmiddelfri, stabil
nivelleringsforbindelse baseret på en
bitumenemulsion. Til reparationer,
forsegling og påfyldning, der ikke skal
udføres i henhold til DIN-standarder eller
andre regler. Produktet er et
termoplastisk materiale: Når det
opvarmes, f.eks. Soleksponering gør
materialet blødere, ved lavere
temperaturer størkner materialet.
ANSØGNING:
Til delvise reparationer, lækager på
tage, ovenlys og strukturer. Til tætning af
samlinger og revner. Påfyldning på
bituminøse underlag. Til vandrette og
lodrette overflader. Forsegling af
samlinger på bitumenplader. Forsegling
af vandrette overflader (f.eks.
Bitumenplader) til lodrette overflader
(f.eks. Stigende murværk). Til tætning:
tagforbindelser, indløb, ventilatorer. Må
ikke bruges som en fuld
overfladebelægning.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER:
•
•
•
•
•

•
•

Base: bitumenemulsion
Farve: sort
Lugt: neutral
Massefylde: ca. 1,0 kg / l
Forbrug (afhængig af underlag):
ca.: 1,0 kg / m² pr. Mm
lagtykkelse
Behandlingstemperatur: + 5 ° C til
+ 30 ° C
Rengøring: hvid ånd

FORARBEJDNING:
Underlaget skal være tilstrækkeligt tørt,
plant, stabilt, frostfrit, rent og fri for olie,
fedt, tjære, gruslommer, revner, støv,
snavs, mørtelrester og andre urenheder.
VEBATEC SPEZIAL BITUMEN FILLER
er klar til brug og påføres direkte fra
beholderen ved hjælp af en murske,
udjævning murslev eller hakket murske i
den krævede lagtykkelse på den
rensede overflade. Det friskpåførte
materiale skal beskyttes mod regn, frost
og stærkt sollys, indtil det er helt tørt.
Generelt og især i områder, der er i
kontakt med jorden og fyldt med jord,
skal du ikke dække fyldstof, før det er
helt tørt. Hvis dette ikke observeres, kan
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fanget fugt ikke undslippe og føre til
strukturelle skader. Selv når du bruger
mellem 2 ikke-absorberende underlag,
skal du sørge for, at VEBATEC
SPEZIAL BITUMEN FILLER er helt tør,
indtil arbejdet er afsluttet. Efter at
fyldstoffet er tørret ud, kan yderligere
VEBATEC SPEZIAL BITUMEN FILLER
påføres. Principperne for
overfladeforberedelse skal overholdes.
En lagtykkelse på op til 2 cm kan
påføres vandret pr. Arbejdstrin.
OPBEVARINGSLIV:
Opbevaringstiden for fyldstof i uåbnede
beholdere er mindst 12 måneder,
hvorved lagringstemperaturen skal være
mellem +5 og 20 ° C. Som alle
vandholdige produkter har dette produkt
også en tendens til at blive tykkere
under opbevaring, hvilket især
forekommer ved
opbevaringstemperaturer over 25 ° C.
Generelt påvirker denne adfærd ikke
behandlingen, men det skal bemærkes.
LEVERINGSFORM:
Beholder 1 kg, 5 kg, 10 kg
BEMÆRK:
Vores applikationstekniske henstillinger,
som vi giver baseret på vores erfaringer
efter vores bedste viden, er ikkebindende og skaber ikke et
kontraktmæssigt juridisk forhold eller
tilknyttede forpligtelser i købekontrakten.
På grund af sorten kan ikke alle mulige
materialekombinationer og strukturelle
forhold kontrolleres. Vi beder dig derfor
om at kontrollere vores produkter for
deres egnethed til det tilsigtede formål
på dit eget ansvar.
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