Informacja techniczna
VEBATEC
BAUSTOFFKLEBER –
FLEX
□ Do klejenia i uszczelniania:
□
Metali,
drewna,
materiałów
drewnopochodnych,
□ Betonu, kamienia naturalnego,
muru,
□ Tworzywa sztucznego, szkła,
materiałów izolacyjnych,
lustra
Opis: VEBATEC BAUSTOFFKLEBER – FLEX to
produkt do wszechstronnego zastosowania. Jest
odporny na promieniowanie UV, nie zawiera silikonu,
izocyjanianu i rozpuszczalnika, prawie
bezzapachowy. Materiał pod wpływem wilgotności
powietrza utwardza się do trwałej elastycznej masy
wyrównującej napięcie. VEBATEC
BAUSTOFFKLEBER – FLEX nadaje się do
zastosowania również na mokrych podłożach.
Obszar zastosowań: Do wewnątrz i na zewnątrz.
Uszczelnianie w systemach szklenia. Łączenie
szczelin w budownictwie, konstruktywne klejenie
materiałów drewnopochodnych, klejenie kombinacji
metalów, tworzyw sztucznych, betonu, kamienia,
szkła, lustra, oszklonych powierzchni, emalii,
epoksydu, poliestru, twardego PVC, marmuru,
kamienia naturalnego, płyt dekoracyjnych, oklein
ściennych, paneli, listew drewnianych, parapetów,
materiałów izolacyjnych, renowacja schodów,
uszczelnienie różnych materiałów np. stal/aluminium
w budownictwie ogrodów zimowych i wielu innych.
Nie nadaje się do szczelin podwodnych w basenach,
zbiornikach do nurkowania itp., jak również w
punktach poboru paliw, podłożach bitumicznych, z
PP, PE i teflonu.
Dane techniczne:
Gęstość:
Czas otwarty:
Utwardzenie:

ok. 1,4 g / cm³
ok. 10 min. ( 23°C )
ok.2 mm grubość warstwy
in 24 h ( 23°C )
Twardość Shore A:
ok. 55 – 60
Wydłużenie przy zerwaniu:
250 %
Wytrzymałość na rozciąganie ( DIN 53540 ): 2,5 N /
mm²
Dopuszczalna rozciągliwość:
20 %
Temperatura zastosowania:
+ 5°C - + 40°C
Odporność na temperaturę:
- 40°C - +100°C
Możliwość nakładania kilku warstw:
tak
Konsystencja:
ciastowata, stała

Wskazówki dot. obróbki: Elementy przeznaczone do klejenia
muszą być wolne od kurzu i tłuszczu. W razie potrzeby
wcześniej oszlifować. Nadaje się do zastosowania również na
wilgotnych podłożach. Farby, lakiery i tworzywa sztuczne
dobrze łączą się z klejem budowlanym VEBATEC
BAUSTOFFKLEBER – FLEX. Należy przeprowadzić test przed
użyciem. Przy zastosowaniu jako masa uszczelniająca fugi
mogą być wygładzone roztworem mydła. Przy zastosowaniu
jako klej materiał nanieść punktowo lub w formie linii.
Przechowywanie: 12 miesięcy, między +5°C a +25°C w
zamkniętych oryginalnych pojemnikach.
Chronić przed wysoką temperaturą.
Forma dostawy: 290ml grubościenny kartusz
140ml grubościenny kartusz
80ml zgrzewana torba – wycisnąć ręcznie.
Środki ochrony: Produkt ten nie jest oznaczony jako
niebezpieczny. Należy jednak przestrzegać zasad
bezpieczeństwa. Nie może dostać się w ręce dzieci. Unikać
kontaktu ze skórą. Podczas obróbki nie pić, nie jesć, nie palić.
WSKAZÓWKA: Nasze techniczne zalecenia co do
zastosowania, które podajemy na podstawie naszych
doświadczeń, są niewiążące, nie tworzą żadnego umownego
stosunku prawnego ani zobowiązań z umowy kupna. Ze
względu na różnorodność zastosowań, nie mogą być
sprawdzone wszystkie kombinacje i warunki. Dlatego też
prosimy o sprawdzenie naszych produktów we własnym
zakresie i na swoją odpowiedzialność. Odpowiedzialność
producenta za jego produkty zachowuje w pełni ważność. Stan
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