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Not: Bu bir makine çevirisidir - çeviri 
hatalarından sorumlu değiliz. 

 

VEBATEC 
EXPRESS - GIESSHARZ 

 

Dökülebilir, hızlı tepkime, 
2 bileşenli reaksiyon reçinesi 
□ Eklemlerin pozitif olmayan bağlantısı ve 
zemin alanında çatlaklar 
□ Saksılama ve Enjeksiyon boşluklar 
yapıştırılmış şap ve beton için 
□ Geniş çatlakların ilavesi ile doldurulması 
Kuvars kumu ve çatlak kelepçeleri 
 
Döküm için çok yönlü döküm reçinesi, 
Mineral substratların yapıştırılması ve 
onarılması iç ve dış mekanlarda. 
 
ÜRÜN: Şunlardan oluşur: 
reçine bileşeni 500g 
sertleştirici bileşen 60g 
Mil bağlantısı (oluklu levhalar) 10 adet 
 
TEKNİK ÖZELLİKLER: 

• İşleme sıcaklığı: -10°C ila +30°C 

• (malzeme ve oda sıcaklığı) 

• Kap ömrü: yaklaşık 10 dakika 

• "İşleme" bölümüne bakın 

• Yüklenebilir: yaklaşık 1 saat sonra (20°C) 

• Nihai mukavemet: 3 saat sonra (20°C) 

• Raf ömrü: en az 6 ay 
 
İŞLEME: Alt tabaka veya yüzey işlenecek 
parçalar kuru, temiz ve sağlam olmalıdır. Kir, 
toz ve gevşek parçaların yanı sıra ayırıcı 
madde görevi görür yağlı veya yağlı kirler 
temizlenmelidir. Yoğunluk ve pürüzsüz 
yüzeyler dikkatlice temizlenmeli veya yağdan 
arındırılmalıdır. ve muhtemelen daha iyi bir 
bağlantı elde etmek için öğütmek için. En iyi 
yapışma pürüzlü yüzeylerde olacaktır, elde 
edilen mineral toprak. 
Her reçine kutusu, 60g sertleştirici toz içeren 
bir PE torbadır. kapalı. 20°C'de 40g 
sertleştirici ilavesi ile (malzeme ve işleme 
sıcaklığı) daha uzun bir kap ömrü elde edilir 
(yaklaşık 20 dak.) ve daha yavaş sertleşme, 
tam Torbanın içeriği (60g) çok kısa bir kap 
ömrüne sahiptir (yaklaşık 10 dakika) ve daha 
hızlı sertleşme Herhangi bir ara ayar 
mümkündür.  

0°C'de, tam miktarda sertleştirici eklerken 
elde edersiniz 20 – 30 dakika kap ömrü. 
 
Döküm reçinesi olarak kullanın: Seçilen 
miktarda sertleştirici tozu Döküm  eçinesine 
serpin ve yoğun bir şekilde karıştırın. 
sertleştirici toz tamamen çözülmüştür. 
 
Uygulama: “sakızlı çatlaklar” 
 
1. Gevşek parçaları çatlaklardan çıkarın. 
Gres veya yağ artıkları, kir, toz ve çamur 
kaldırmak. Alt tabaka temiz, sağlam ve kuru 
olmalıdır olmak. Gerekirse ince çatlakları 
genişletin. 
2. Çatlak boyunca yaklaşık 20 metre 
mesafede derin çatlaklar cm, her biri 
yaklaşık 8 cm uzunluğunda ve 1 cm 
derinliğinde. 
3. Sertleştirici tozunu reçine kutusuna 
koyun, işte bu kadar! sallamak, en az 1 
dakika. Reçine artık kullanıma hazırdır. (Pot 
ömrüne dikkat edin: sıcaklığa ve sertleştirici 
miktarına bağlı olarak 10 - 30 dakika 
"İşleme" bölümüne bakın) 
4. Yırtma kıskaçlarını (oluklu levhalar) 
çapraz kesime sokun. 
5. Düşük viskoziteli reaksiyon reçinesi ile 
çatlaklar ve kesikler dökmek 
6. Yüzeyi pürüzsüz hale getirin. 
7. Gerektiğinde kuvars kumu ile tesviye 
edildikten hemen sonra fazla serpin. 
 
NOT: Ekstrüder köpükleri, strafor, Styrodur 
vb. kullanın. "Su birikintisi oluşumu" veya 
daha büyük sonra malzemenin malzeme 
birikimleri Kürlenme sırasında ısı 
oluştuğundan karıştırmaktan kaçının daha 
büyük miktarlarda malzeme ile artan ortaya 
çıkar ve malzemenin aşırı ısınmasına yol 
açar. En Aşırı ısınma döküm reçinesini 
tahrip edecektir. Çatlak sızdırmazlığı 
sırasında reaksiyon ısısı çatlak yanları 
kaydedildi. 
 
Bahsettiğimiz uygulama-teknik önerilerimiz 
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bilgimiz dahilinde tecrübelerimize dayanarak, 
bağlayıcı değildir ve sözleşmeye dayalı bir 
anlaşma teşkil etmez Yasal ilişki ve hiçbir ek 
yükümlülük Satın alma sözleşmesi. Çeşitlilik 
nedeniyle, herkes yapamaz olası malzeme 
kombinasyonları ve yapıcı koşullar kontrol 
edilir. bu nedenle kendimize soruyoruz 
Ürünler, amaçlanan amaca uygunlukları için 
kullanım amacı kendi sorumluluğunuzdadır 
Kontrol. 
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