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

 

VEBATEC 
HT 300 

 

mastik ve yapıştırıcı, 300°C'ye kadar 
sıcaklığa dayanıklı 
□ Kalıcı olarak elastik bir kütleye kürleme 
□ Solventsiz 
□ Kararlı, her pozisyonda işlenebilir 
 
AÇIKLAMA: VEBATEC HT 300 elastik, tek 
bileşenli silikon bazlı mastik + yapıştırıcı, 
asetik asit sertleştirme, sıcaklığa dayanıklı. 
VEBATEC HT 300 nemin etkisi altında 
sertleşir (vulkanize olur) kalıcı elastik silikon 
kauçuk. sertleşme sırasında asetik asit 
ayrılır. Ayarlandığında VEBATEC HT 300 
kararlıdır -50°C ile +280°C arasında. 
+300°C'ye kadar kısa süreli. VEBATEC HT 
300, yaşlanmaya ve ışığa dayanıklı, 
yapışkan gücü birçok substrat üzerinde 
verilir. VEBATEC HT 300 Seyreltilmiş 
alkalilere ve asitlere dayanıklı, dayanıklı 
motor yağlarına karşı, kürlenmiş durumda 
fizyolojiktir zararsız. VEBATEC HT 300 üzeri 
boyanamaz. Bu boyanacak yüzeylerin 
kaplanmasını sağlamak esastır VEBATEC 
HT 300 ile kontamine olmayın, aksi takdirde 
boya akışıyla ilgili sorunlar var. 
 
KULLANMAK: VEBATEC HT 300, sanayi ve 
inşaat, araç yapımı, mutfak ve fırın yapımı 
gibi birçok alanda kullanıma uygundur. 
yüksek sıcaklık direncinin gerekli olduğu 
yerlerde. En VEBATEC HT 300'ün uzama, 
basma gerilmesi %20 olmalıdır derz 
genişliğini geçmemelidir. genel olanlar 
geçerli Derz boyutlandırma kuralları. 
 
TEKNİK ÖZELLİKLER: 

• Renk: siyah ve kırmızımsı kahverengi 

• Özgül ağırlık: yaklaşık 1,3 g/cm³ 

• Shore A sertliği: yaklaşık 25 

• %100'de uzama gerilimi değeri (DIN 
53504): yaklaşık 0,75 N/mm² 

• Çekme mukavemeti (DIN 53504): 
yaklaşık 2,0 MPa 

 

• (yaklaşık 2,0 N/mm²) 

• Kopma uzaması (DIN 53504): yaklaşık 
%350 

• Kürleme Sistemi: Asetoksi 

• Sıcaklık direnci: yaklaşık -50°C ila 
+280°C 

• İşleme sıcaklığı: +5°C ila +40°C 

• Cilt oluşum süresi: yaklaşık 10 dak. 

• 24 saatte sertleşme: yaklaşık 2-3 mm 
25°C'de ve %60 bağıl. Nem 

İŞLEME: Yüzeyler toz, yağ ve gresten 
arındırılmış olmalıdır. Tercihen +5°C 
arasındaki sıcaklıklarda işleme ve +40°C. 
VEBATEC HT 300 için uygun yüzeyler Cam, 
lake ahşap, alüminyum, kaplamalı çelik ve 
seramik camlı vb. Metal konstrüksiyonda 
kullanıldığında VEBATEC HT 300 galvanizli 
yüzeyler ve demir dışı metaller için uygun. 
Diğer yüzeyler için lütfen bizimle iletişime 
geçin. fabrikada. 

Temizlik: Taze, henüz ayarlanmamış 
durumda kullanılabilir Aseton veya beyaz 
ispirtodan kaynaklanan kirlerin giderilmesi 
irade. Sertleştirilmiş malzeme sadece 
mekanik olarak kaldırmak. 

RAF ÖMRÜ: Serin ve kuru 12 ay 

TESLİMAT ŞEKLİ: 310ml kartuş 

NOT: Uygulama teknik önerilerimiz, bilgimiz 
dahilinde tecrübelerimize dayanarak 
bağlayıcı değildir ve sözleşmeye dayalı bir 
anlaşma teşkil etmez Yasal ilişki ve hiçbir ek 
yükümlülük Satın alma sözleşmesi. Çeşitlilik 
nedeniyle, hepsi mümkün değil Malzeme 
kombinasyonları ve yapısal koşullar kontrol 
edildi irade. Bu nedenle ürünlerimizin 
uygunluklarının test edilmesini istiyoruz. 
amaçlanan kullanım kendi başına Kendiniz 
kontrol etme sorumluluğu. Tüm bilgiler 
dayanmaktadır Laboratuvar testleri ve pratik 
deneyim. Bundan hiçbir sorumluluk 
çıkarılamaz. 
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