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Not: Bu bir makine çevirisidir - 
hatalardan sorumlu değiliz! 

Vebatec SPEZIAL 
BITUMENDICHTMASSE 

• Solvent içermez 
• 1 bileşenli 
• Derzlerin ve çatlakların 

sızdırmazlığı 
• Stabil, her pozisyonda 

kullanılabilir 
• Yatayda 2 cm'ye kadar katman 

kalınlıkları / uygulama 

AÇIKLAMA: 
VEBATEC SPEZIAL BITUMEN FILLER, 
bitüm emülsiyonu esaslı, 1 bileşenli, 
solventsiz, stabil bir macundur. DIN 
standartlarına veya diğer düzenlemelere 
göre yapılması gerekmeyen onarımlar, 
sızdırmazlık ve doldurma işleri için. Ürün 
termoplastik bir malzemedir: 
Isıtıldığında, ör. Güneşe maruz kalma, 
malzemeyi daha yumuşak hale getirir, 
daha düşük sıcaklıklarda malzeme 
katılaşır. 

UYGULAMA: 
Kısmi onarımlar, çatılarda, çatı 
pencerelerinde ve yapılarda sızıntılar 
için. Derzleri ve çatlakları kapatmak için. 
Bitümlü yüzeylerin doldurulması. Yatay 
ve dikey yüzeyler için. Bitümlü kaplama 
üzerindeki derzlerin sızdırmazlığı. Yatay 
yüzeylerin (örn. Bitümlü kaplama) dikey 
yüzeylere (örn. Yükselen duvar) 
sızdırmazlığı. Sızdırmazlık için: çatı 
bağlantıları, girişler, fanlar. Tam yüzey 
kaplaması olarak kullanılmamalıdır. 

TEKNİK ÖZELLİKLER: 

• Baz: bitüm emülsiyonu 
• Siyah renk 

• Koku: nötr 
• yoğunluk: ca.: 1,0kg / l 
• Tüketim (yüzeye bağlı olarak): 

yaklaşık: 1.0kg / m² her mm 
katman kalınlığı için 

• İşleme sıcaklığı: + 5 ° C ila + 30 ° 
C 

• Temizlik: beyaz ispirto 

İŞLEME: 
Yüzey yeterince kuru, düz, stabil, 
dondan arındırılmış, temiz olmalı ve yağ, 
gres, katran, çakıl cepleri, çatlaklar, toz, 
kir, harç artıkları ve diğer yabancı 
maddelerden arındırılmış olmalıdır. 
VEBATEC SPEZIAL BITUMEN 
SPACHTELMASSE kullanıma hazırdır 
ve temizlenmiş yüzeyde istenilen tabaka 
kalınlığında mala, perdah malası veya 
taraklı mala ile doğrudan kaptan 
uygulanır. Yeni uygulanmış malzeme 
tamamen kuruyana kadar yağmur, don 
ve kuvvetli güneş ışığından 
korunmalıdır. Genel olarak ve özellikle 
toprakla temas eden ve toprakla dolu 
olan alanlarda, tamamen kuruyana 
kadar dolguyu örtmeyin. Buna 
uyulmazsa, sıkışan nem kaçamaz ve 
yapısal hasara neden olabilir. 2 emici 
olmayan alt tabaka arasında 
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kullanıldığında bile, VEBATEC SPEZIAL 
BITUMEN FILLER'ın çalışma 
tamamlanana kadar tamamen kuru 
olduğundan emin olun. Dolgu maddesi 
kuruduktan sonra, daha fazla VEBATEC 
SPEZIAL BİTÜM DOLGUSU 
uygulanabilir. Yüzey hazırlığı 
prensiplerine uyulmalıdır. Her çalışma 
adımı yatay olarak 2 cm'ye kadar 
katman kalınlığı uygulanabilir. 

DEPOLAMA ÖMRÜ: 
Açılmamış kaplarda dolgunun raf ömrü 
en az 12 aydır, bu nedenle depolama 
sıcaklığı +5 ile 20 ° C arasında olmalıdır. 
Tüm su içeren ürünler gibi, bu ürün de 
özellikle 25 ° C'nin üzerindeki depolama 
sıcaklıklarında meydana gelen 
depolama sırasında kalınlaşma 
eğilimindedir. Genel olarak, bu davranış, 
işlemeyi olumsuz etkilemez, ancak not 
edilmelidir. 

TESLİMAT FORMU: 
Konteyner 1kg, 5kg, 10kg 

NOT: 
Tecrübelerimize dayanarak en iyi 
bilgimize dayanarak verdiğimiz 
uygulama-teknik önerilerimiz bağlayıcı 
değildir ve sözleşmeye dayalı bir yasal 
ilişki veya satın alma sözleşmesinden 
kaynaklanan yan yükümlülükler 
oluşturmaz. Çeşitlilik nedeniyle, tüm 
olası malzeme kombinasyonları ve 
yapısal koşullar kontrol edilemez. Bu 
nedenle, ürünlerimizin kullanım amacına 
uygunluğunu kendi sorumluluğunuzda 
kontrol etmenizi istiyoruz. 
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