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

 

VEBATEC 
BAUSTOFFKLEBER 
FLEX 
FLEX SILBER 
FLEX GLASKLAR 

 

□ Yapıştırma + sızdırmazlık: 
□ Metaller, ahşap, ahşap malzemeler 
□ Beton, doğal taş, duvarcılık 
□ Plastik, cam, yalıtım malzemeleri, 
 ayna, alçıpan vb. 
□ Kalıcı elastik bağlar 
□ Silikon ve poliüretan içermez 
□ Su altında da sertleşir 
□ Solventsiz 
 
AÇIKLAMA: VEBATEC YAPIŞTIRICI – 
FLEX çok yönlü bir malzemedir. Ürün UV-
kararlı, silikon, izosiyanat ve solvent içermez, 
ayrıca neredeyse kokusuz ve boyanabilir. 
Nedeniyle çeşitli renk karışımları, yeniden 
kaplanabilirlik ve Kendi denemenizde renk 
uyumluluğunu önceden test edin. Arasında 
Yapıştırıcı yüksek yapışma özelliğine 
sahiptir, boşluk doldurucudur ve nem altında 
kalıcı elastikiyete kadar sertleşir, gerilim 
dengeleyici kütle. VEBATEC YAPIŞTIRICI - 
FLEX ayrıca ıslak, emici olmayan yüzeylerde 
kullanılabilir veya sertleşir su altında dışarı. 
 
UYGULAMA: Dinamik olarak yüklenen 
yapıştırma iç ve dış bileşenler. Bağlantı 
derzleri Ahşap malzemelerin inşaat, 
konstrüktif olarak yapıştırılması, Metaller, 
plastikler ile kombinasyon yapıştırma, beton, 
taş, cam, aynalı yüzeyler, emaye, epoksi, 
polyester, sert – PVC, mermer, doğal taşlar*, 
Dekor paneller, duvar kaplamaları, paneller, 
ahşap şeritler, Pencere pervazları, yalıtım 
malzemeleri, merdiven yapımı ve merdiven 
yenileme. Farklı yapıştırma Malzemeler, 
örneğin kış bahçesi yapımında çelik / 
alüminyum, Yüzme havuzu teknolojisi, gövde 
yapısı ve çok daha fazlası. 
 
 
 
 

Yüzme havuzlarında su altı derzleri için 
uygun değildir, tank sistemlerinde 
kullanıldığı gibi dalma havuzları vb. Bitüm 
yüzeyler, PP, PE ve Teflon. Uygun değil 
akvaryumlarda ve cam kıvrım 
sızdırmazlığında kullanım için. *Belirli 
durumlarda, doğal taşların kenarlarının rengi 
solabilir - ön testler yapın. 

TEKNİK ÖZELLİKLER: VEBATEC 
YAPIŞTIRICI FLEX BEYAZ 

• Yoğunluk: yaklaşık 1.4 g / cm³ 

• Açık kalma süresi: yaklaşık 5 dakika ( 
23°C / %55 RH ) 

• Kürlenme: 24 saatte yaklaşık 2 mm 
tabaka kalınlığı (23°C / %55 RH) 

• Shore A sertliği: yaklaşık 60 

• Kopma uzaması: yaklaşık %200 

• Çekme mukavemeti (DIN 53540): 
yaklaşık 3,3 N/mm² 

• İzin verilen uzama: %12,5 

• Uygulama sıcaklığı: + 5°C - + 40°C 

• Sıcaklık dayanımı: - 40°C - +90°C 

• Tekrar kaplanabilirlik: Evet 

• Tutarlılık: Macunsu, kararlı 

• Beyaz renk 

VEBATEC YAPIŞTIRICI FLEX GÜMÜŞ 

• Yoğunluk: yaklaşık 1.05 g/cm³ 

• Açık kalma süresi: yaklaşık 5 dakika ( 
23°C / %55 RH ) 

• Kürlenme: 24 saatte yaklaşık 2 mm 
tabaka kalınlığı (23°C / %55 RH) 

• Shore A sertliği: yaklaşık 45 

• Kopma uzaması: %250 

• Çekme mukavemeti (DIN 53540): 2,4 
N/mm² 

• İzin verilen uzama: %25 

• Uygulama sıcaklığı: + 5°C - + 40°C 

• Sıcaklık dayanımı: - 40°C - +90°C 

http://www.vebatec.de/
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• Tekrar kaplanabilirlik: Evet 

• Tutarlılık: Macunsu, kararlı 

• Renk: metalik gümüş 
 
VEBATEC YAPIŞTIRICI FLEX CLEAR 

• Yoğunluk: yaklaşık 1.05 g/cm³ 

• Açık kalma süresi: yaklaşık 5 dakika ( 
23°C / %55 RH ) 

• Kürlenme: 24 saatte yaklaşık 2 mm 
tabaka kalınlığı (23°C / %55 RH) 

• Shore A sertliği: yaklaşık 32 

• Kopma uzaması: yaklaşık %300 

• Çekme mukavemeti (DIN 53540): 2,3 
N/mm² 

• İzin verilen uzama: %25 

• Uygulama sıcaklığı: + 5°C - + 40°C 

• Sıcaklık dayanımı: - 40°C - +90°C 

• Tekrar kaplanabilirlik: Evet 

• Tutarlılık: Macunsu, kararlı 

• Renk: kristal berraklığında / şeffaf 
 
Dış mekan uygulamaları için ürün UV 
radyasyonundan korunmalıdır. UV 
radyasyonu altında ürünün rengini 
değiştirmek, şeffaflığı kaybetmek ve hasar 
alın. Prensip olarak, büyük yapışma güçleri 
UV radyasyonuna karşı daha dirençlidir 
düşük yapışkan kuvvetlerine karşı. 
 
İŞLEME: Yapıştırılacak yüzeyler toz, gres ve 
yağdan arındırın. Gerekirse önceden 
zımparalayın. Nemli, emici olmayan 
yüzeylerde de kullanılabilir, substratlar. 
Boyalar, vernikler ve plastikler sizinle 
gelmelidir VEBATEC BAUSTOFFKLEBER – 
FLEX uyumlu. Yapışma testleri ve ön testler 
yapın. İle VEBATEC yumuşatma maddesi ve 
VEBATEC ORTAK ŞABLONLARI, derzleri 
düzeltmek için kullanılabilir. Malzemeyi 
noktalar veya boncuklar halinde uygulayın. 
İçinde Sızdırmazlık maddesi olarak kullanım: 
Ürünün aşağıdakilere uygunluğu ilgili 
kullanım amacı, bunun için geçerli olan 
Standartları ve düzenlemeleri kontrol edin. 
 
DEPOLAMA: 12 ay, +5°C ile +25°C arasında 
açılmamış orijinal ambalajı. Isıdan koruyun 
 
 
TESLİMAT FORMU: 
290ml kalın duvar kartuşu: 
FLEX BEYAZ, FLEX GÜMÜŞ, FLEX CLEAR 

GÜVENLİK NOTU: Trimetoksivinilsilan 
içerir, Alerjik reaksiyonlara neden olabilir 

NOT: Uygulama-teknik önerilerimiz, 
elimizden geldiğince tecrübelerimize 
dayanarak Bilgi vermek bağlayıcı değildir ve 
hiçbir şeyi haklı çıkarmaz. sözleşmeye 
dayalı yasal ilişki ve hiçbiri Satın alma 
sözleşmesinden ek yükümlülükler. 
Nedeniyle Çeşitlilik, olası tüm malzeme 
kombinasyonlarını yapamaz ve yapısal 
koşullar kontrol edilir. Biz sorarız bu nedenle 
ürünlerimizin uygunlukları açısından kendi 
başına kullanım amacı Kendiniz kontrol 
etme sorumluluğu. 
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