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Uwaga: Jest to tłumaczenie 
maszynowe – nie ponosi 
odpowiedzialności za błędy w 
tłumaczeniu. 

 

VEBATEC 
MMA 5 
MMA 17 

 

□ Połączenie o wysokiej wytrzymałości: 
 Metal, tworzywa sztuczne: PVC, akryl, 
GFK 
 poliester, ester winylowy, ABS, 
epoksydy 
 Tworzywa termoplastyczne i wiele 
innych. 
□ Odporność na paliwa takie jak: 
 Benzyna, olej napędowy, a także: Oleje, 
smary,  
 chemikalia na bazie wody itp. 
MMA 5 Żywotność garnka ok. 5 minut 
□ MMA 17 Czas działania garnka ok. 17 
minut 
 
OPIS: 
VEBATEC MMA 5, MMA 17 jest 
uniwersalnym materiałem do wypełniania 
spoin. Strona klej utwardza się do postaci 
stałej, odpornej na temperaturę masy i jest i 
jest odporny na działanie wielu czynników 
chemicznych, np. np. paliwa, takie jak 
benzyna, olej napędowy, a także oleje i 
smary, woda, chemikalia zawierające wodę 
itp. 
ZASTOSOWANIE: Łączenie metali, szeroki 
zakres tworzywa sztuczne, takie jak: PVC, 
akryl, poliester, GRP, ester winylowy, ABS,  
epoksydy, tworzywa termoplastyczne, 
szkło/szkło i wiele innych. Wysoka 
wytrzymałość, klejenie odporne na działanie 
temperatury. Po utwardzeniu można 
załadować do 120°C po utwardzeniu. 
Klejenie przy użyciu tych samych lub różnych 
kombinacji materiałów. Zastosowanie w 
konstrukcjach metalowych, Budowa 
pojazdów i karoserii, modelarstwo, 
przetwórstwo tworzyw sztucznych, budowa 
ogrodów zimowych, technika basenowa, 
Budowa aparatury dla przemysłu 
chemicznego itp. 

Nie nadaje się do stałego stosowania w 
kwasach, zasadach i agresywne roztwory 
organiczne, takie jak: Toluen, keton, ester.  
Kleje niskoenergetyczne nie nadają się do 
klejenia, np: PE, PP, poliolefiny, 
fluorowęglany, 

 
DANE TECHNICZNE: 
Proporcje mieszania: 1:1 
Pomostowanie szczelin do 4 mm 
Temperatura pracy MMA 5, MMA 17: +10°C 
do +30°C 
Temperatura utwardzania MMA 5, MMA 17: 
+6°C do +30°C 
Żywotność garnka MMA 5: 4 - 6 minut 
Żywotność garnka MMA 17: 15 - 18 minut 
Ustawienie ręczne w ciągu min. (w 
zależności od temperatury): 
MMA 5: 12 - 15 minut 
MMA 17: 30 - 35 minut 
Wytrzymałość końcowa w godzinach: 
MMA 5: 24 godziny 
MMA 17: 24 godziny 
Wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu 
(DIN 53283):  
MMA 5, MMA 17: 29 N/mm² 
Twardość Shore'a (ASTM D 2240): 78  
Wydłużenie: 19%. 
Kurczliwość: 5% 
Ścinanie: 
ABS: 18 N/mm² 
Alu / Alu: 22 N/mm² 
GFK: 16 N/mm² 
Stal / Stal: 29 N/mm² 
Kolor:  
MMA 5: 25 ml, 50 ml: kremowy, czarny  
MMA 17: 50ml: krem 
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ODPORNOŚĆ CHEMICZNA: 
Benzyna, olej napędowy, olej silnikowy, oleje 
ogólnie, ksylen, kwas octowy do 10%, 
parafina, woda, itp. 
 
ZASTOSOWANIE: Podłoża przeznaczone 
do klejenia muszą być wolne od być wolne 
od kurzu, smaru i oleju. W razie potrzeby 
należy je wcześniej przeszlifować.  
Farby, lakiery i tworzywa sztuczne muszą 
być kompatybilne z MMA 5, MMA 17. 
Przeprowadzić testy przyczepności i 
Przeprowadzenie badań wstępnych. Ze 
względu na mieszanie się dwóch dwóch 
składników, produkt wytwarza ciepło 
podczas podczas utwardzania. Rozwijanie 
się ciepła i utwardzanie jest zależy od ilości 
materiału, który jest mieszany. Większe 
ilości rozwijają wyższą temperaturę reakcja i 
szybsze utwardzanie. Podczas utwardzania  
mogą powstawać szkodliwe i łatwopalne 
opary. mogą być produkowane. Produkt 
należy stosować w dobrze wentylowanych 
pomieszczeniach. i ograniczyć do minimum 
kontakt osobisty. 
 
Przetwarzaj wkłady 50 ml za pomocą 
pistoletu do wyciskania -.Wyciśnij 
ręcznie wkład o pojemności 25 ml. 
1. Odkręć nakrętkę wkładu. 
2.włóż otwarty wkład do pistoletu do 
wyciskania i aż oba elementy pojawią się 
jednocześnie. Zetrzeć materiał, który się 
wydostał. 
3. Teraz należy nakręcić rurkę mieszającą i 
powoli uruchomić pistolet dozujący. powoli - 
aż do napełnienia rurki mieszającej. Klej 
wydostający się z rury mieszającej, pierwszy  
2 do 3 uderzeń pistoletu, należy je wyrzucić 
do czasu klej ma jednolity kolor. Jeśli to nie 
jest Jeśli tak nie jest, klej nie jest optymalnie 
wymieszany i nie utwardzi się. nie leczy. Klej, 
który teraz się pojawia, ma kolor i może być 
stosowany. Jeśli zawartość wkładu 
pozostaje we wkładzie, należy wykonać 
następujące czynności, aby ponownie użyć 
tego wkładu aby użyć go ponownie: 
Możliwość 1: Pozostawić rurkę do 
mieszania zakręconą do następnego  
następne użycie. Tylko klej w końcówce  
rurka mieszająca twardnieje. 
 

Możliwość 2: Wyjąć zużytą rurkę do 
mieszania, starannie oczyścić starannie 
oczyścić otwory obu komór i przykręć z 
powrotem nakrętkę. 
 
PRZECHOWYWANIE: 12 miesięcy w 
oryginalnym, nieotwartym opakowaniu.  
nieotwarte. Przechowywać w suchym, 
chłodnym i zabezpieczonym przed mrozem 
miejscu. bez mrozu. 
FORMA DOSTAWY: wkład 25 ml 
Wkład 50 ml inne rozmiary na życzenie 
 
Środki ochrony: Ten produkt zawiera 
Metakrylan metylu. Działa drażniąco na 
układ oddechowy i skórę. Ryzyko 
poważnego uszkodzenia oczu. Może 
powodować uczulenie Możliwe działanie 
uczulające w kontakcie ze skórą. 
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla 
dzieci. dzieci. Przechowywać pojemnik w 
dobrze wentylowanym miejscu. Trzymać z 
dala od źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. W 
przypadku kontaktu z oczami, natychmiast 
przemyć dużą ilością wody. Natychmiast 
spłukać dużą ilością wody i zasięgnąć 
porady lekarza. Nie należy dopuścić do 
system odwadniania. Nosić odpowiednie 
rękawice ochronne, gogle/osłonę twarzy i 
odzież ochronną. zużycie. 
 
UWAGA: Nasze zalecenia dotyczące 
stosowania, w oparciu o nasze 
doświadczenie i według naszej najlepszej 
wiedzy nie są wiedzy, nie są wiążące i nie 
stanowią podstawy prawnej umowy. 
stosunku prawnego i żadnych zobowiązań 
wtórnych wynikających z umowa sprzedaży. 
Ze względu na różnorodność, nie wszystkie 
możliwe materiały możliwe kombinacje 
materiałów i konstrukcyjne można sprawdzić 
warunki. Dlatego prosimy o zapoznanie się z 
naszą produktów pod kątem ich przydatności 
do zamierzonych celów zamierzonego 
użycia na własną odpowiedzialność. 
odpowiedzialność własna. 
Odpowiedzialność za produkt pozostaje w 
pełni aktualna. ważność. 
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