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

 

VEBATEC 
RM Plus 

 

2 bileşenli onarım bileşimi 
□ Yüksek mukavemetli onarım bileşimi 
□ Aşağıdakilerin yapıştırılması ve 
kaplanması için: 
□ Çimentolu yüzeyler örn.: 
 beton, şap, duvar, 
doğal taş vb. 
□ Kenarlarda kararlı 
□ Kimyasallara dayanıklı 
□ İç ve dış mekan kullanımı için 
□ Birkaç cm katman kalınlığı 
 mümkün 
 
AÇIKLAMA: VEBATEC- RMplus bir 2-
bileşen, yüksek mukavemetli onarım bileşiği 
Kısmi restorasyon için epoksi reçine bazı 
yüksek stresli yüzeyler. Her iki bileşen ayrı 
kaplardadır. VEBATEC - Kürlendikten sonra 
RMplus su geçirmez, don ve hava koşullarına 
dayanıklı, mükemmel bir Güç ve pratikte 
ayrılmaz bir şekilde herkese yapışır uygun 
yüzeyler, örneğin: çimentolu yüzeyler, Beton, 
yer karoları, doğal taş, çimento şap, Terrazzo 
zeminler vb. Kürlendikten sonra VEBATEC - 
Bir dizi minerale karşı RMplus ve organik 
asitlerin yanı sıra sulu tuz çözeltisine karşı, 
Alkalilere ve birçok organik çözücüye 
dayanıklı üzeri fayans ve zemin kaplamaları 
ile boyanabilir doğrulanabilir. Özel durumlar 
için - talep gereklidir. 
 
UYGULAMA: Yatay uygulamalar için. 
Kaplamalar ve onarımlar, örneğin: şaplar, 
beton yüzeyler, şeritler, basamaklar, 
Balkonlar, tümsekler vb. - birkaç cm'ye kadar 
Kuvvet. Minimum katman kalınlığı 5 mm 
olmamalıdır. altına düşmek. Çatlakları 
onarmak ve Şaplardaki derzler. olduğu 
yerlerde kullanılabilir. çimento bağlı 
malzemeler yeterli değil esnek veya kimyasal 
olarak dirençlidir, örn. bira fabrikaları, 
mandıralar, mezbahalar, akü odaları, silolar, 
yüzme havuzları ve çok daha fazlası 

İŞLEME: Alt tabaka maddeleri ayırın, temiz 
ve kuru olun. En Yüzeyi pürüzlendirin (örn. 
açılı taşlama ile). Vasıtasıyla 2 bileşenli ek 
kullanımı Yapışkan taban VEBATEC 
EPOKSİ BAZ REÇİNE kullanılmaktadır. 
Yüzey ve VEBATEC RMplus arasında 
yapışma yükseltilmiş. Özellikle emici 
yüzeylerde tavsiye etmek. VEBATEC – 
RMplus 2'de olacak Kullanıma hazır paketler 
halinde teslim edilen bileşenler. Bileşen A = 
dolgulu reçine, bileşen B = daha zor. 

Etiketlerdeki tehlike uyarılarına uyun. 

1,5 kg'lık kap: sertleştirici ve reçine karışımı 
için kaplar 1.5kg'lık konteynerin metal klipsli 
birbirine bağlı. Her iki kabı birlikte bırakın. Bu 
sivri uçlu bir aletle üst sertleştirici tankı 
(örneğin tornavida) plastik tutturucudan 
geçirin ve sertleştirici tankının altını birkaç 
kez sertleştirici sıvının üst tanktan alt reçine 
tankına olabilmek. Tamamen boşaltıldıktan 
sonra sertleştirici kabı, ikisi arasındaki metal 
braket Kapları ve boş sertleştirici kabını 
gevşetin kaldırmak. A+B bileşenleri artık 
reçine kabı. kadar her iki bileşeni karıştırın. 
Çizgisiz, uyumlu, beton grisi kütle sunmak. 
Tüm kütle başka bir kaba süzün ve tekrar 
karıştırın. bundan değil İşlem teslim kapları. 
Uygun karıştırma araçları: örneğin spatula 
veya karıştırıcı eki ile matkap. 

6kg konteyner: Açık konteyner, sertleştirici 
konteyner yerinde reçine/dolgu tankında. 
Bütün reçine/dolgu kabına sertleştirici sıvı 
boşaltmak. Her iki bileşen de artık 
reçine/dolgu kabı. Her iki bileşen Çizgisiz, 
yapışkan, beton grisi bir kütle oluşana kadar 
karıştırın. En Tüm kütleyi başka bir kaba 
dökün ve tekrar karıştırın. Teslimat 
konteynerinden değil işlem. Uygun 
karıştırma araçları: örneğin spatula veya 
mikser eki ile delin. 
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TEKNİK ÖZELLİKLER: 

• İşleme sıcaklığı: +10°C ila +25°C 

• İşlem süresi (20°C): Yaklaşık 30 dak. 

• İşlenmeye hazır: yaklaşık 8 saat sonra 
(20°C) 

• Esnek: yaklaşık 24 saat sonra (20°C) 

• Maksimum nihai mukavemet: yaklaşık 
48 saat sonra (20°C) 

• Sarfiyat: Yaklaşık 2kg/m², 1mm katman 
kalınlığı ile 

• Basınç dayanımı (DIN 53454): Yaklaşık 
50N/mm² 

• Eğilme mukavemeti: >8 N/mm² 

• Çekme mukavemeti: >20N/mm² 

• Depolama: Serin, kuru, donmaz, 12 ay 

• mühürlü orijinal konteyner. 

• Renk: beton grisi 

• Ağırlıkça karışım oranı: 26.78:1 

• (reçine – dolgu karışımı / sertleştirici) 
• Teslimat Şekli: 1,5 kg konteyner, 6 kg 

konteyner 
 

NOT: Uygulamamız teknik Tecrübelerimize 
dayanarak yaptığımız öneriler bildiğimiz 
kadarıyla bağlayıcı değildir ve sözleşmeye 
dayalı bir hukuki ilişki kurmayın ve satın alma 
sözleşmesinden ek yükümlülük yoktur. 
Üzerinde Çeşitlilik nedeniyle, her çeşit 
olamaz Malzeme kombinasyonları ve 
yapısal koşullar kontrol ediliyor. Bu nedenle 
ürünlerimizden amaçlanan kullanıma 
uygunlukları kendi sorumluluğunuzu kontrol 
edin 
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