
 

VEBATEC– Chemische u. technische Produkte GmbH   Frankfurter Str. 121   D - 63303 Dreieich-Sprendlingen 
Tel: +0049 (0) 6103 / 728878     Fax: +0049 (0) 6103 / 728879 

E-mail: info@vebatec.de      Internet: www.vebatec.de 

 

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

 

VEBATEC 
BLITZ 
REPARATURBAND 

 

□ wysokiej jakości, samoprzylepne 
 butylowa taśma naprawcza 
Aluminium laminowane 
□ Do użytku wewnątrz i na zewnątrz 
budynków 
□ Powierzchnie w kilku wariantach 
kolorystycznych 
 
OPIS: 
VEBATEC BLITZ REPAIR TAPE: Vebatec 
BLITZ Taśmy naprawcze to wysokiej jakości 
taśmy samoprzylepne w kilku wariantach 
kolorystycznych, składające się z gumy 
butylowej na materiale nośnym z 
aluminium/poliestru mieszanka poliestrowa. 
Taśmy naprawcze Vebatec BLITZ 
charakteryzują siędoskonałą przyczepność 
do prawie wszystkich powierzchni i 
wszechstronne zastosowanie. zastosowania. 
 
Opaska REPARATURBAND VEBATEC 
BLITZ: Może być używana w 
pomieszczeniach i na zewnątrz.u. Na 
zewnątrz jako uniwersalna taśma naprawcza 
o wysokiej jakości. Budowa domu: Dachy, 
ściany i podłogi W obszarze dachu do 
naprawypokrycia bitumiczne, rynny 
deszczowe. Maskowanie spoin, przecieków i 
połączeń w murze spoiny w murze, betonie, 
metalach, szkle, tworzywach sztucznych, 
drewnie itp.Do paroszczelnego, dyfuzyjnego 
łączenia folii i innych nieprzepuszczających 
powietrza materiałów. warstwy hermetyczne. 
Uszczelnianie kopuł świetlików dachowych, 
odpływów wody, szyby w ścianach, 
serwisowanie cystern z wodą, uszczelnianie 
nieszczelności w klimatyzacji w technice 
klimatyzacyjnej, produkcji szkła, konstrukcji 
metalowych, przetwórstwie tworzyw 
sztucznych, budowie kontenerów 
samochodowych i przyczep kempingowych 
itp. 
 

DANE TECHNICZNE: VEBATEC BLITZ 
REPARATURBAND 

• Materiał nośny: aluminium / kompozyt 
poliestrowy 

• Wytrzymałość na rozerwanie: 75 N / 25 
mm 

• Wydłużenie: 22 

• Wytrzymałość kleju przy kącie 90° przy 
zdzieraniu 

- na szkle >30,0 N / 25 mm 
- na stali >30,0 N / 25 mm 
- na Eternit >30,0 N / 25 mm 

• Odporność na temperaturę: -30° C do 
+80° C 

• Temperatura stosowania: od +5° C do 
+40° C 

• Klej: kauczuk butylowy 

• Klasa materiału budowlanego: DIN 4102 
/ B2 

• FORMA DOSTAWY: rolka 10 m, małe 
opakowanie 1,5 m 

• Szerokość taśmy w mm: 50, 75, 100, 
150 

• Grubość taśmy: 1 mm 
 
DANE TECHNICZNE: VEBATEC BLITZ 
VLIES REPARATURBAND 

• Materiał nośny: aluminium / kompozyt 
poliestrowy 

• Wytrzymałość na rozerwanie: 75 N / 25 
mm 

• Wydłużenie: 22 

• Wytrzymałość kleju przy kącie 90° przy 
zdzieraniu 
- na szkle >30,0 N / 25 mm 
- na stali >30,0 N / 25 mm 
- na Eternit >30,0 N / 25 mm 

• Odporność na temperaturę: -30° C do 
+110° C 

• Temperatura stosowania: od +5° C do 
+40° C 

http://www.vebatec.de/
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• Klej: kauczuk butylowy 

• Klasa materiału budowlanego: DIN 4102 
/ B2 

• FORMA DOSTAWY: rolki 20 m, małe 
opakowanie 1,5 m 

• Szerokość taśmy w mm: 50,75,100 

• Grubość taśmy: 1 mm 

 

VEBATEC 
BLITZ VLIES 
REPARATURBAND 
□ Wysokiej jakości butylowa taśma 
naprawcza 
□ Polar laminowany 
□ można malować i tynkować 
□ Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 
budynków 
 
OPIS: Taśma naprawcza Vebatec BLITZ 
VLIES jest wysokiej jakości taśma z 
kauczuku butylowego na powlekanej 
włókniną materiał podkładowy pokryty 
polarem. Powłoka z włókniny w szerokim 
zakresie zastosowań. BLITZ VLIES Taśma 
naprawcza może być zamalowywana dzięki 
laminacji włókniną, nadaje się do tynkowania 
i może być stosowany jako podkład pod tynki 
i farby. można stosować. Taśma naprawcza 
Vebatec BLITZ VLIES wyróżnia się 
następującymi cechami dzięki 
wszechstronnym zastosowaniom na niemal 
wszystkich podłożach. podłoża. 
 
ZASTOSOWANIE: VEBATEC BLITZ: 
Może być stosowany w pomieszczeniach i na 
zewnątrz jako uniwersalny, wysokiej jakości 
taśma naprawcza o wysokiej jakości. Może 
być stosowany np. przy budowie domów: 
Powierzchnie dachów, ścian i podłóg, 
technika klimatyzacyjna, konstrukcja 
szklana, Budowa pojazdów, kontenerów i 
przyczep kempingowych, przetwórstwo 
tworzyw sztucznych, budownictwo metalowe 
itp. Do klejenia na i  
fugi, połączenia i przecieki w murze, betonie, 
bitumie itp. Mury, beton, bitum, grube 
powłoki, metale, drewno, szkło, tworzywa 
sztuczne itp. VEBATEC BLITZ VLIES jest 
stosowany stosuje się, gdy taśma 
samoprzylepna ma być przyklejona po  

 

nałożeniu tynku otynkowany lub 
pomalowany. 
 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:  
VEBATEC BLITZ i VEBATEC BLITZ 
VLIES: 
Aby uzyskać optymalną przyczepność taśm 
naprawczych, Podłoża muszą być suche, 
czyste, wolne od oddzielających je 
substancji. substancji i wolne od luźnego 
podłoża. Musi to być czy można stosować 
środki uszczelniające, np. zabezpieczenia 
antykorozyjne, pasywacje chemiczne, oleje 
itp, ochrony antykorozyjnej, pasywacji 
chemicznej, olejów, wosków lub podobnych 
substancji na na podłożach. Należy je 
usunąć usunąć za pomocą odpowiednich 
środków czyszczących nie 
pozostawiających śladów. Na stronie  
większości przypadków wystarczające jest 
czyszczenie acetonem. Powierzchnie 
porowate lub przeznaczone do szlifowania 
muszą być poddane obróbce wstępnej. 
przed klejeniem, a powierzchnia musi być 
skonsolidowana. a powierzchnia musi być 
skonsolidowana. W zasadzie stosowanie 
podkładu Zaleca się stosowanie 
podkładu/podkładu klejącego i zależy to od  
podłoże i naprężenia. Konieczność 
stosowania podkładu 
gruntującego/podkładu adhezyjnego musi 
być należy określić z wyprzedzeniem, 
przeprowadzając własne testy dla danego 
zastosowania. przeznaczenie z 
wyprzedzeniem. Im bardziej zamknięta jest 
powierzchnia powierzchni, tym lepsza jest 
przyczepność taśmy samoprzylepnej. 
Przydatność taśm naprawczych i podkładów 
Blitz do zamierzonych zastosowań Należy 
uprzednio sprawdzić przydatność taśm 
naprawczych Blitz i podkładu do 
zamierzonego zastosowania. 
 

Podkład / Adhesion Primer:  

VEBATEC BUTYL SPRAY / VEBATEC 
BUTYL BRUSHABLE Zgodność środków 
gruntujących z powierzchniami musi być 
można określić z wyprzedzeniem, 
przeprowadzając własne testy. Podłoża 
należy czyścić w następujący sposób 
opisane powyżej. Nanieść BUTYL-SPRAY 
lub BUTYLSTREICHBAR na przewidziane  

http://www.vebatec.de/


 

VEBATEC– Chemische u. technische Produkte GmbH   Frankfurter Str. 121   D - 63303 Dreieich-Sprendlingen 
Tel: +0049 (0) 6103 / 728878     Fax: +0049 (0) 6103 / 728879 

E-mail: info@vebatec.de      Internet: www.vebatec.de 

do tego celu podłoża, Pozostawić do 
odparowania, aż powierzchnia będzie tylko 
lekko lepka, a następnie nałożyć Zastosuj 
BLITZ-REPARATURBAND zgodnie z 
opisem. 
 
PRZETWARZANIE: 
VEBATEC BLITZ i VEBATEC BLITZ VLIES: 
W przypadku np. napraw nawierzchniowych 
należy przygotować podłoże zgodnie z 
opisem. zgodnie z opisem, przyciąć taśmę na 
odpowiednią długość przyciąć taśmę na 
żądaną długość, usunąć folię 
zabezpieczającą klej usunąć folię 
oddzielającą z kleju, nałożyć taśmę i 
docisnąć ją na całej powierzchni, np. za 
pomocą metalowego lub plastikowego wałka.  
wałek metalowy lub plastikowy. Jeśli podczas 
aplikacji temperatura otoczenia jest niższa, 
taśmę należy przyklejać do podłoża z 
większym naciskiem. taśmę na podłoże z 
większym naciskiem.  
zostać dociśnięte do podłoża. 
 
UWAGA: Nasze zalecenia dotyczące 
stosowania, które wydajemy na podstawie 
naszego doświadczenia i zgodnie z naszą 
najlepszą wiedzą, nie są wiążące. nie są 
wiążące i nie ustanawiają umownego 
stosunku prawnego ani żadnych 
dodatkowych zobowiązań wynikających z 
umowy kupna-sprzedaży. Ze względu na 
różnorodność, nie można przetestować 
wszystkich możliwych kombinacji materiałów 
i warunków konstrukcyjnych. Dlatego 
prosimy o przetestowanie naszych 
produktów pod kątem ich zgodnie z 
przeznaczeniem, na własną 
odpowiedzialność. 
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