Teknisk information
DÜBEL - EXPRESS
2-komponent superlim
til indendørs områder
□ Kan bruges til alle byggematerialer
□ Hærder meget hurtigt.
□ Til tag-, væg- og gulvområder
□ Dækker mellemrum
□ Kan males og slibes
□ Kan trykkes ud med håndkraft
BESKRIVELSE: VEBATEC – DÜBEL EXPRESS er et alsidigt
produkt.
VEBATEC – DÜBEL EXPRESS består af en 2-komponent
indsprøjtningsmasse uden opløsningsmidler og er baseret på
polyuretan, som anbringes i borehullet, udvider sig der og
hærder meget hurtigt.. VEBATEC – DÜBEL EXPRESS er
egnet til forankring af fastgøringselementer, til at fylde og
reparere udbrudte borehuller eller som reparationsmasse til
materialer af træ.. På samme måde som ved træ, kan der
skrues skruer, øskner, kroge eller lignende med en diameter fra
2 til 6mm i massen uden at bore færst. VEBATEC – DÜBEL
EXPRESS er fremragende egnet til sanering og renovation.
25ml patronens indhold rækker til
ca. 4 borehuller: Diameter 10mm, dybde 50mm.
TEKNISKE DATA:
Arbejdstemperatur:
+10 ° C til +30 ° C
Temperaturbestandighed:
-10 ° C til +40 ° C
Brugstid ved stuetemperatur:
ca. 1 minut
Gennemhærdning:
Kan belastes efter ca. 2-5 minutter
Limens styrke:
ca. 5N/mm²
Farve:
beige
Opbevaring:
ca. 12 måneder i uåbnet
original emballage
ca. 2 måneder åbnet
Opbevares køligt, frostfrit og tørt
LEVERINGSFORM:
25ml tvillingspatron

VIGTIGE OPLYSNINGER OM FORARBEJDNING:
Forberedelse af underlag: Underlagene skal være rene, faste
og bæredygtige samt fri for olier og fedt. Sugende og slebne
overflade skal grunderes med forudgående maling
Forarbejdning til fastgøring:
1. Bor hullet og blæs det ud
eller forbered det tiltænkte limningssted tilsvarende
2. Ved hul-, kammersten, planmaterialer skal der bruges
hylster eller tappe.
3. Tag skruelåget af patronen, sæt blandingsdysen på –
pres VEBATEC – DÜBEL EXPRESS ud. Den første
centimeter masse, der kommer ud, skal kasseres.
4. Sprøjt så massen i det tiltænkte borehul / åbning.
5. Efter ca. 2-5 minutter (ved stuetemperatur) skal skruen
skrues direkte i den hærdede masse,
eller skruen skrues i tappen.

Brug ved istandsættelse:
Eksempel: Revnede beslag, hængsler, reparation af træ.
1. Tag skruelåget af patronen, sæt blandingsdysen på –
pres VEBATEC – DÜBEL EXPRESS ud. Den første
centimeter masse, der kommer ud, skal kasseres indtil
det optimale blandingsforhold er opnået.
2. Fyld det defekte sted med VEBATEC – DÜBEL
EXPRESS.
3. Efter ca. 1 minut fjernes den overskydende masse
med en kniv eller værktøj, der trækker spåner af.
4. Efter 2-5 minutter ved stuetemperatur kan det
reparerede sted belastes.
Brug – uden hylster til hele byggematerialer
1. Tag skruelåget af patronen, sæt blandingsdysen på –
pres VEBATEC – DÜBEL EXPRESS ud. Den første
centimeter masse, der kommer ud, skal kasseres indtil
det optimale blandingsforhold er opnået.
2. Fyld hullet med VEBATEC – DÜBEL EXPRESS
3. Skru skruen i den hærdede masse.
Brug – med hylster, til materialer med huller og plader.
1. Tag skruelåget af patronen, sæt blandingsdysen på –
pres VEBATEC – DÜBEL EXPRESS ud. Den første
centimeter masse, der kommer ud, skal kasseres indtil
det optimale blandingsforhold er opnået.
2. Stik hylsteret i hullet
3. Fyld si-hullet med VEBATEC – DÜBEL EXPRESS.
4. Skru skruen i den hærdede masse.
SIKKERHEDSOPLYSNINGER: Harpiks: Sundhedsfarlig ved
indånding. Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.
Sensibilisering mulig ved kontakt med huden. Skal holdes uden
for børns rækkevidde. Dampene må ikke indåndes Hav egnede
beskyttelseshandsker og beskyttelsestøj på under arbejdet.
Ved uheld, eller hvis du får det dårligt, skal du kontakte en læge
med det samme
(Vis etiketten) Dette produkt og dets beholder skal bortskaffes
med problemaffaldet Indeholder:
Diphenylmethandiisocyanat,
Isomereu.
Homologer,
Methyendiphenyldiisocyanat. Indeholder Isocyanater
Hærder Sundhedsfarlig ved slugning.
Skal holdes uden for børns rækkevidde. Hvis
produktet sluges, skal du søge læge med det samme og
vise emballagen eller mærkatet.
Indeholder: Polypropylenglykol
BEMÆRK: Vores brugstekniske anbefalinger gøres på
grundlag af vores erfaringer efter bedste viden, og er ikke
bindende og udgør ikke et kontraktmæssigt retsforhold og ingen
supplerende forpligtelser fra købsaftalen. På grund af
mangfoldigheden, kan vi ikke afprøve alle kombinationer af
materialer og konstruktionsmæssige forhold. Derfor beder vi dig
om selv at kontrollere på eget ansvar, at produkterne er egnede
til det tiltænkte formål. Ansvaret for produktet omfatter fuldt
deres
gyldighed.
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