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

 

VEBATEC 
MMA 5 
MMA 17 

 

□ Yüksek mukavemetli yapıştırma: 
 Metal, plastik: PVC, akrilik, GRP 
 Polyester, Vinylester, ABS, Epoksiler 
 termoplastikler ve çok daha fazlası 
□ Aşağıdaki gibi yakıtlara dayanıklıdır: 
 Benzin, dizel ve ayrıca: yağlar, gresler, 
 su bazlı kimyasallar ve çok daha fazlası. 
□ MMA 5 kap ömrü yaklaşık 5 dakika 
□ MMA 17 kap ömrü yaklaşık 17 dakika 
 
AÇIKLAMA: VEBATEC MMA 5, MMA 17 
çok yönlü, derz dolgu malzemesidir. arasında 
Yapıştırıcı katı, sıcaklığa dayanıklı bir kütle 
oluşturmak için sertleşir ve çeşitli kimyasal 
etkilere karşı dayanıklıdır dayanıklı örneğin: 
benzin, dizel gibi yakıtların yanı sıra yağlar, 
gresler, su, su bazlı kimyasallar ve çok daha 
fazlası. 
 
UYGULAMA: Metallerin yapıştırılması, çeşitli 
Plastikler, örneğin: PVC, akrilik, polyester, 
GRP, vinil ester, ABS, Epoksiler, 
termoplastikler, cam/cam ve çok daha 
fazlası. yüksek güç, sıcaklığa dayanıklı 
yapıştırma. kadar kürlendikten sonra 120°C 
esnek. Aynı veya farklı malzeme 
kombinasyonları ile yapıştırma. metal 
konstrüksiyonda kullanım, Araç ve gövde 
yapımı, model yapımı, plastik işleme, kış 
bahçesi yapımı, yüzme havuzu teknolojisi, 
Kimya endüstrisi için cihaz yapımı ve çok 
daha fazlası. Asitlerde, bazlarda ve kalıcı 
olarak kullanıma uygun değildir. toluen, 
keton, ester gibi agresif organik çözeltiler. 
Düşük enerjili yapıştırıcılar yapıştırılamaz, 
örneğin: PE, PP, poliolefinler, 
florokarbonatlar. 
 
 
 

TEKNİK ÖZELLİKLER: 

• Karıştırma oranı: 1:1 

• 4 mm'ye kadar boşluk köprüleme 

• İşleme sıcaklığı MMA 5, MMA 17: +10°C 
ila +30°C 

• Kürlenme sıcaklığı MMA 5, MMA 17: 
+6°C ila +30°C 

• Kap ömrü MMA 5: 4 - 6 dakika 

• Kap ömrü MMA 17: 15-18 dakika 

• Dakikalar içinde elinizle sıkın (sıcaklığa 
bağlı olarak): 

• MMA 5: 12-15 dakika 

• MMA 17: 30-35 dakika 

• Saat cinsinden son güç: 

• MMA 5: 24 saat 

• MMA 17: 24 saat 

• Çekme kesme mukavemeti (DIN 
53283): 

• MMA 5, MMA 17: 29 N/mm² 

• Shore sertliği (ASTM D 2240): 78 

• Uzama: %19 

• Büzülme: %5 

• kırpmak: 

• ABS: 18N/mm² 

• Alüminyum / Alüminyum: 22 N/mm² 

• GRP: 16 N/mm² 

• Çelik / çelik: 29 N/mm² 

• Renk: 

• MMA 5: 25ml, 50ml: krem, siyah 

• MMA 17: 50ml: krem 
 
KİMYASAL DİRENÇ: 
Benzin, dizel, motor yağı, genel olarak ağlar, 
ksilen, asetik asit %10, parafin, su ve çok 
daha fazlası. 
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İŞLEME: Yapıştırılacak yüzeyler toz, gres ve 
yağdan arındırın. Gerekirse önceden 
zımparalayın. Boyalar, vernikler ve plastikler 
sizinle gelmelidir MMA 5, MMA 17 uyumlu 
olmalıdır. gözaltı kontrolleri ve ön testler 
yapın. Karıştırarak her iki bileşen de, ürün 
sırasında ısı geliştirir kürleme. Isı gelişimi ve 
kürlenme karıştırılan malzeme miktarına 
bağlı olarak. Daha büyük miktarlar daha 
yüksek bir termal reaksiyona girer ve daha 
hızlı sertleşir. Kürleşirken zararlı ve yanıcı 
buharlar üretebilir geliştirmek. Ürünü iyi 
havalandırılmış alanlarda kullanın ve kişisel 
teması en aza indirin. 
 
50 ml kartuşu aplikatör tabancasıyla 
işleyin – 25 ml'lik kartuşu elinizle sıkın. 
1. Kartuş kapağını sökün 
2. Açılan kartuşu dağıtım tabancasına 
yerleştirin ve Her iki bileşen de aynı anda 
çıkana kadar basın. Dökülen malzemeyi 
silin. 
3. Şimdi karıştırma tüpünü ve dağıtım 
tabancasını vidalayın Yavaşça çalıştırın – 
karıştırma tüpü dolana kadar. Karıştırma 
tüpünden çıkan yapıştırıcı, ilk 2 ila 3 tabanca 
darbesi, bitene kadar atılmalıdır. Yapıştırıcı 
eşit renklidir. bu değil mi durumda, yapıştırıcı 
optimum şekilde karışmaz ve sertleşir dan 
değil. Şimdi çıkan yapıştırıcının bir tek tip 
renk ve işlenebilir. içinde kalır Kartuşta kalan 
içerik, çıkarmak için aşağıdakileri yapın 
tekrar kullanmak için: 
Olasılık 1: Karıştırma tüpünü vidalanana 
kadar vidalı halde bırakın. sonraki görev. 
Sadece üst kısımdaki yapıştırıcı karıştırma 
tüpü sertleşir. 
Seçenek 2: Kullanılmış karıştırma tüpünü 
çıkarın, İki haznenin açıklıklarını dikkatlice 
temizleyin ve Kapağı tekrar vidalayın. 
 
DEPOLAMA: Orijinal ambalajında 12 ay 
açılmamış. Serin ve kuru bir yerde saklayınız 
don. 
 
TESLİMAT FORMATI:  
25ml kartuş 
50ml kartuş 
diğer boyutlar istek üzerine 
 
 
 

Önlemler: Bu ürün şunları içerir: metil 
metakrilat. Solunum sistemini ve cildi tahriş 
eder. Ciddi göz hasarı tehlikesi. yoluyla 
duyarlılık Cilt teması mümkündür. 
Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın 
ulaşmak. Kabı iyi havalandırılan bir yerde 
saklayın. Tutuşturucu kaynaklardan uzak 
tutun - Sigara içmeyin. Göz ile teması 
halinde hemen su ile yıkayınız. durulayın ve 
bir doktora danışın. kanalizasyonda değil 
ulaşmasına izin verin. Çalışırken uygun 
koruyucu eldivenler, koruyucu gözlükler / yüz 
koruması ve koruyucu giysiler giyinmek. 
 
NOT: Uygulama-teknik önerilerimiz, bilgimiz 
dahilinde tecrübelerimize dayandırdığımız 
bağlayıcı değildir ve sözleşmeye dayalı bir 
anlaşma teşkil etmez Yasal ilişki ve hiçbir ek 
yükümlülük Satın alma sözleşmesi. Çeşitlilik 
nedeniyle, herkes yapamaz olası malzeme 
kombinasyonları ve yapıcı koşullar kontrol 
edilir. bu nedenle kendimize soruyoruz 
Ürünler, amaçlanan amaca uygunlukları için 
kullanım amacı kendi sorumluluğunuzdadır 
Kontrol. Ürün sorumluluğu tam kapsamını 
korur Geçerlilik. 
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