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Uwaga: Jest to tłumaczenie 
maszynowe - nie ponosi 
odpowiedzialności za błędy w 
tłumaczeniu. 

Vebatec SPEZIAL 
BITUMENDICHTMASSE 

• Bezrozpuszczalnikowy 
• 1-komponent 
• Uszczelnianie połączeń i pęknięć 
• Stabilny, może być przetwarzany 

we wszystkich pozycjach 
• grubość warstwy do 2 cm / 

zastosowanie w poziomie 

OPIS: 
VEBATEC SPEZIAL BITUMEN 
SPACHTELMASSE jest 1-
komponentową, bezrozpuszczalnikową, 
stabilną masą wygładzającą na bazie 
emulsji bitumicznej. Do prac 
naprawczych, hydroizolacyjnych i 
wygładzających, które nie muszą być 
wykonywane zgodnie z normami DIN lub 
innymi przepisami. Produkt jest 
tworzywem termoplastycznym: po 
podgrzaniu, np. przez światło słoneczne, 
materiał staje się miękki, w niższych 
temperaturach twardnieje. 

ZASTOSOWANIE: 
Do częściowych napraw, przecieków na 
dachach, świetlikach i konstrukcjach 
budowlanych. Do uszczelniania 
połączeń i pęknięć. Wypełnienie na 
podłożach bitumicznych. Do powierzchni 
poziomych i pionowych. Uszczelnianie 
fug w blachach bitumicznych. 
Uszczelnianie powierzchni poziomych 
(np. płyt bitumicznych) do powierzchni 
pionowych (np.: mur wznoszący). Do 
uszczelniania: przyłącza dachowe, 

wloty, wentylatory. Nie należy stosować 
jako powłoki na całej powierzchni. 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE: 

• Podstawa: Emulsja bitumiczna 
• Kolor: Czarny 
• Zapach: Neutralny 
• Gęstość: ok. 1,0 kg / l 
• Zużycie (w zależności od 

podłoża): ok.: 1,0 kg/m² na mm 
grubości warstwy 

• Temperatura stosowania: +5°C 
do +30°C 

• Sprzątanie: Biała dusza 

PROCESOWANIE: 
Podłoże musi być wystarczająco suche, 
równe, nośne, nieprzemarznięte, czyste i 
wolne od oleju, smoły, smoły, żwiru, 
pęknięć, kurzu, brudu, pozostałości 
zaprawy i innych zanieczyszczeń. 
Masa VEBATEC SPEZIAL BITUMEN 
SPACHTELMASSE jest gotowa do 
użycia i jest nakładana bezpośrednio z 
pojemnika za pomocą kielni, pacą 
wygładzającą lub pacą karbowaną w 
wymaganej grubości warstwy na 
oczyszczone podłoże. Świeżo nałożony 
materiał należy chronić przed deszczem, 
mrozem i silnym nasłonecznieniem aż 
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do całkowitego wyschnięcia. Ogólnie 
rzecz biorąc, a w szczególności na 
obszarach mających kontakt z ziemią, 
masę szpachlową należy pokrywać 
dopiero po jej całkowitym wyschnięciu. 
Jeśli nie jest to przestrzegane, 
uwięziona wilgoć nie może się wydostać 
i prowadzić do uszkodzeń 
konstrukcyjnych. Nawet w przypadku 
stosowania pomiędzy 2 niechłonnymi 
podłożami należy upewnić się, że 
VEBATEC SPEZIAL BITUMEN 
SPACHTELMASSE jest całkowicie 
suchy przed zakończeniem prac. Po 
wyschnięciu wypełniacza można 
nakładać kolejne VEBATEC SPEZIAL 
BITUMEN SPACHTELMASSE. Należy 
przestrzegać zasad przygotowania 
powierzchni. Grubość warstwy do 2 cm 
może być nakładana poziomo na jedną 
operację roboczą. 

MOŻLIWOŚĆ SKŁADOWANIA: 
Okres trwałości masy wyrównawczej w 
nieotwartych pojemnikach wynosi co 
najmniej 12 miesięcy, przy czym 
temperatura składowania powinna 
wynosić od +5 do 20° C. Jak wszystkie 
produkty na bazie wody, również ten 
produkt ma tendencję do zagęszczania 
się podczas przechowywania, co ma 
miejsce szczególnie w temperaturach 
przechowywania powyżej 25° C. Ogólnie 
rzecz biorąc, zachowanie to nie 
prowadzi do pogorszenia jakości 
podczas przetwarzania, ale powinno być 
brane pod uwagę. 

FORMA DOSTAWY: 
Opakowanie 1 kg, 5 kg, 10 kg 

UWAGA: 
Nasze zalecenia techniczne dotyczące 
zastosowania, które przekazujemy 
zgodnie z naszą najlepszą wiedzą na 
podstawie naszego doświadczenia, są 
niewiążące i nie stanowią umownego 

stosunku prawnego ani dodatkowych 
zobowiązań wynikających z umowy 
kupna. Ze względu na dużą 
różnorodność zastosowań, nie wszystkie 
możliwe kombinacje materiałów i 
warunki konstrukcyjne mogą być 
testowane. Dlatego też prosimy o 
sprawdzenie na własną 
odpowiedzialność naszych produktów 
pod kątem ich przydatności do 
zamierzonego celu. 
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