Teknisk information
VEBATEC–SPEZIAL
Elastoplastisk tætningsmiddel til
tætning af tag, vægge og fuger.
□ Til ekstreme vejrforhold
□ Tætning og limning,
også på regnvåde
ikke sugende underlag
□ Til tag-, væg- og gulvområder
□ Dækker mellemrum
□ Ældningsbestandig
□ Termoplastisk
BESKRIVELSE:
VEBATEC – SPEZIAL er en alsidig
tætningsmasse, der er elastoplastisk, dækker revner, silikonefri
og har koldt bindende egenskaber. VEBATEC – SPEZIAL bliver
heller ikke sprød ved temperaturer under 0° C. Materialet er
stabilt og bestandigt over for syrer og baser, industriemissioner
og vejrforhold
•
•
•

Regnfast med det samme, danner hurtigt en hinde,
Stor forlængelsesevne, frostbestandig, uden blødgørende
midler
Kan også bruges ved ekstreme vejrforhold

ANVENDELSE: Tætning af tag, vægge og gulve. På bitumenmaterialer, tagrender, tykke lag, beton, sten, puds, glas,
mursten, cement-fiberplader, plast, metal m.m. Kan også
bruges på regnvåde ikke sugende underlag.
VEBATEC – SPEZIAL bruges til at tætne tilslutninger og
gennembrud i tag-, væg- og gulvområder, f.eks. reparation af
små utætheder, og åbne tagrende-sømme. Tætning af
tagvinduer, blikforvaringer, pejstilslutninger osv. Afspartlnger og
stød og gennemføringer. Til lukning af revner og fuger med
ringe bevægelse. Til udbedring af utætte tagrender og
tilslutningsplader af aluminium, bly, kobber eller zink. Til
sprøjtning af kappelister og til limning på sugende og ikke
sugende underlag. Tætning af lysskakter, væg- og gulvfuger.
TEKNISKE DATA:
Massefylde:
ca. 1,15 g
/cm³
Arbejdstemperatur:
+5 ° C til +45 ° C
Temperaturbestandighed:
-30 ° C til 90 ° C
Blødgøringspunkt:
> + 100 ° C
Indhold af fast stof:
ca. 80 %
Regnfast:
med det samme
Gennemhærdning:
Afhænger af vejrforhold og lagtykkelse
Farve:
sort
Forbrug:
Ved en 1 cm fugetværsnit
ca. 100 ml pr. lfm.
Holdbarhed:
12 måneder i uåbnet
original emballage.
Opbevares køligt, frostfrit og tørt.
LEVERINGSFORM:
310ml – patron

VIGTIGE OPLYSNINGER OM FORARBEJDNING:
Forberedelse af underlag: Underlagene skal være rene, faste
og bæredygtige samt fri for olier og fedt. Sugende og slebne
overflader skal grunderes med forudgående maling
Forarbejdning:
Retningslinjerne
er
DIN
18531
for
tagtætninger. Sæt patronen i pressepistolen og påfør på den
rengjorte overflade, der skal tætnes, og fordel den og gør den
glat ved behov med en spartel. Værktøjet skal gøres rent med
terpentinerstatning efter brug. Fuldstændig gennemhærdning
afhænger af lagenes tykkelse og temperatur og kan tage nogle
dage. Ved lave udendørs temperature skal materialet
opbevares i et tempereret rum, for at undgå at det bliver
tykkere. Ved at varme patronen op ved lave temperaturer
forbedres klæbeevnen af VEBATEC – SPEZIAL.
FORARBEJDNING PÅ VÅDE UNDERLAG:
VEBATEC – SPEZIAL kan forarbejdes på våde underlag, hvis
de ikke er sugende. Brug patronens spids til at trykke materialet
fast på det våde ikke sugende underlåg, så der er kontakt
mellem underlaget og VEBATEC – SPEZIAL. Ved sugende
eller gennemvåde underlige frarådes påføring, fordi den væde,
der er bundet i underlaget kan lægge sig mellem underlaget og
tætningsmidlet og skille dem.
Bemærkning: Hvis underlag utilsigtet indeholder fugt over
længere tid, bør den grundlæggende skadesårsag afhjælpes.
Overlimning, overspartling og lignende foranstaltninger, uden at
afhjælpe den egentlige grund til vandet indtrængen, er kun
nødløsninger, der kan forstørre skaden i det lange løb.
BEMÆRK: Vores brugstekniske anbefalinger gøres på
grundlag af vores erfaringer efter bedste viden, og er ikke
bindende og udgør ikke et kontraktmæssigt retsforhold og ingen
supplerende forpligtelser fra købsaftalen. På grund af
mangfoldigheden, kan vi ikke afprøve alle kombinationer af
materialer og konstruktionsmæssige forhold. Derfor beder vi dig
om selv at kontrollere på eget ansvar, at produkterne er egnede
til det tiltænkte formål. 06.2014
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