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

 

VEBATEC 
HT 1500 

 

montaj yapıştırıcısı, 1500°C'ye kadar ısıya 
dayanıklı 
□ Katı bir kütleye sertleştirme 
□ Solventsiz 
□ Kararlı, tüm pozisyonlarda işlemek için. 
□ Dolgu maddesi olarak kullanılabilir 
 
TANIM: VEBATEC HT 1500, inorganik 
bağlayıcılara dayalı bir montaj yapıştırıcısıdır 
ve yüksek sıcaklığa dayanıklıdır 1.500°C'den 
fazla mukavemete sahip mineraller garanti. 
VEBATEC HT 1500 oldukça viskoz hale geldi 
yapıştırıcının dikey olarak akmasına izin 
verecek şekilde ayarlayın Uygulama sonrası 
alanlardan kaçınılır. 
 
UYGULAMA: VEBATEC HT 1500, bir için 
yüksek sıcaklığa dayanıklı montaj 
yapıştırıcısı Metallerin, seramiklerin, 
şamotların, camların yapıştırılması katı bir 
kütle halinde sertleşen vb. uygulama alanları 
diğerleri arasında: sobalar ve şömineler, 
örneğin seramik Sızdırmazlık bantları veya 
cam paneller yapıştırılabilir. Için Derz dolgu 
ve onarım bileşiği olarak. Yapıştırma Seramik 
bileşenlerde elektrotlar veya ısıtma 
elemanları vb. VEBATEC HT 1500 dolgu 
maddesi olarak kullanılabilir, Kullanılmış 
kusurlu alt tabakaların restorasyonu irade. 
 
TEKNİK ÖZELLİKLER: 

• Baz: İnorganik bağlayıcılar, mineral dolgu 
maddeleri 

• Renk: koyu gri 

• Koku: Nötr 

• Katı madde içeriği: yaklaşık %81 

• Tutarlılık: Yüksek viskoz 

• 20°C'de viskozite: (74.000 + 6000) 
mPas·s 

• Yoğunluk: 1,86 + 0,10 g/cm³ 

• Ph değeri: yaklaşık 12 

• Tüketim (alt tabakaya bağlı olarak): 50 - 
300g/m² 

İŞLEME: VEBATEC HT 1500 organik 
solvent içermez ve yanıcı değildir. ürün 
sunar Birçok kimyasal ortama, özellikle 
asitlere karşı direnç. Yapıştırıcı oda 
sıcaklığında zaten sertleşir. Ayar, sıcaklığın 
etkisiyle hızlandırılabilir. Sıcaklıklar 
başlangıçta Ancak 60°C'yi aşmayın, aksi 
takdirde istenmeyen buhar kabarcıkları 
oluşabilir. daha uzun süre Havada 
depolama (birkaç gün ila hafta arası) veya 
60°C'nin üzerindeki sıcaklıklar (birkaç saat) 
Yapıştırıcı (şartlı) suya dayanıklı. kuruma 
süresi Yapıştırıcının miktarı ortama bağlıdır 
(sıcaklık ve nem), tabaka kalınlığı ve 
yapıştırılacak olanlar substrat bağımlı. Ayar 
işlemi sırasında, Yapıştırıcı mevcut suyu 
dağıtır, bu nedenle yeterince büyük 
olduğundan emin olunmalıdır. yüzey mevcut 
(örneğin eklem) veya Yapıştırma 
malzemeleri gözeneklidir veya açıklıkları 
vardır sahip olmak. Çalışma aletleri, giysiler 
veya kirli Ayarlanmamış durumda derinin 
parçaları çıkarılabilir su ile temizlenmesi 
kolay. 

RAF ÖMRÜ: Yapıştırıcının raf ömrü 
açılmamış konteyner en az 12 ay, bu sayede 
Depolama sıcaklıkları +5 ile 20°C arasında 
olmalıdır. Tüm doldurulmuş su bardağı 
ürünleri gibi, Bu ürün ne kalınlaştırmak için 
depoda özellikle 25°C'nin üzerindeki 
depolama sıcaklıklarında. Içinde Genel 
olarak, bu davranış işlemeyi bozmaz, ancak 
buna uyulmalıdır. irade. Daha uzun arıza 
sürelerinde ürünler yüzeyde ara sıra serum 
birikimi belli olmak. Ancak bu hafif yağlı sıvı 
Yavaşça tekrar karıştırın ve bozulmaya yol 
açmaz yapışkan özellikleri. 

TESLİMAT ŞEKLİ: 310ml kartuş 
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Koruyucu önlemler: 
Ürün alkali bileşenler içerir, bu nedenle Daha 
büyük miktarların yeraltı suyuna, su 
kütlelerine veya topraktan kaçınılmalıdır. 
Daha fazla bilgi ilgili güvenlik veri sayfalarına 
başvurabilir kaldırılabilir. 
 
Kişisel koruma: 
Tutkalın alkali özelliğinden dolayı, gözler ve 
Mukoza zarları korunur, Temas halinde 
Kalıcı ise yapıştırıcıyı bol su ile yıkayın 
şikayetler bir doktora danışın. 
 
NOT: Uygulama-teknik önerilerimiz, 
elimizden geldiğince tecrübelerimize 
dayanarak Bilgi vermek bağlayıcı değildir ve 
hiçbir şeyi haklı çıkarmaz. sözleşmeye dayalı 
yasal ilişki ve satın alma sözleşmesinden 
ikincil yükümlülükler yoktur. Çeşitlilik 
nedeniyle tüm olası malzeme 
kombinasyonları olamaz ve yapısal koşullar 
kontrol edilir. Biz sorarız Bu nedenle, 
ürünlerimizin kullanım amacına uygunluğunu 
kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdadır. 
kendini kontrol etmek için. 
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