Teknisk information
VEBATEC VT Xuper 2K
2-komponent-hurtiglim
□ Høj trækstyrke
□ Klæbning af mange forskellige
materialer
□ Meget nøjagtig dosering på grund af et
nyskabende patronsystem
□ Dækker mellemrum
□ Ældningsbestandig
□ Patronen kan bruges flere
gange
□ Patronen med blandingsdyse presses ud
med håndkraft
Anvendelse:
Klæbning af metal på metal, beton, betonkvadersten, natursten,
keramik, glas, hård plast, træ m.m.
Beskrivelse:
VEBATEC - VT Xuper 2K
er en thixotrop 2-komponent-lim til klæbning af mange
forskellige materialer med hinanden
VEBATEC - VT Xuper 2K er kendetegnet ved en meget høj
reaktionsevne med en tilsvarende kort brugstid, samt den
fremragende doserbarhed af limens mængde på grund af det
nyskabende patronsystem, der skal presses ud med håndkraft,
er udstyret med en blandingsdyse og gør det muligt at placere
limen med punktvis nøjagtighed.
Tekniske data:
Massefylde:
1,17 g
/cm³
Blandingsforhold:
Komponent A, komponent B
1:1 (andele rumfang)
Arbejdstemperatur:
+10° C til +40° C
Brugstid:
ca. 5 – 10 minutter (20g mængde)
Belastbar: Afhænger af temperaturen, efter 15 – 20 min (20°C)
Bearbejdningsstyrke
efter ca. 12 timer
Slutstyrke
efter ca. 48 timer
Styrke efter 30 min (23°C):
ca. 60N/cm²
Efter 120 min (23°C):
ca. 130N/cm²
Efter 48 timer (23°C):
ca. 900N/cm²
Slutstyrke (23°C):
ca. 2400N/cm²
Temperaturbestandighed:
-20°C til +50°C
Indhold af fast stof:
100 %
Farve:
Komp. A: Farveløs til gullig,
Komp. B: Gullig
Efter hærdning: Gullig
Holdbarhed:
Kan opbevares i den oprindelige emballage i 18 måneder.
Temperaturen bør ligge mellem
+ 5°C og +15°C
Leveringsform: Salgssæt med indhold:
1 stk. 10 ml – 2-komponent-patron,
presses ud med håndkraft.
1 stk. støder til udpresning
3 stk. blandingsdyser
1 stk. datablad "Teknisk information"
Tilbehør: Ekstra blandingsdyser i opfyldningspakke

VIGTIGE OPLYSNINGER OM FORARBEJDNING:
Montering af blandingsdysen: Tag det grønne skruelåg af patronen.
Se ind i åbningen på blandingsdysens grønne skruelåg. Der ser du
åbningerne på de to kapillarrør og to tappe. På det grønne skruelågs
nederste udvendige kant er der en lille rille. En ef de to tappers position
skal være i den samme stilling som den lille rille på det grønne
skruelågs yderste, nederste kant. Blandingsdysens to kapillarrør skal
have den samme position som udløbsåbningerne på patronen.
Sæt så blandingsdysen på, så blandingsdysens to tapper føjer sig ind i
patronens udløbsåbninger. Drej derefter det grønne skruelåg ca. en
kvart omgang med uret.
Forberedelse af underlaget, forarbejdning: Overfladerne skal være
fri for løse dele, bæredygtige, rene og fri for støv og fedt. For at gøre
underlaget rent, anbefaler vi f.eks. acetone-renser. Generelt opnås en
bedre klæbeevne ved ru eller fræsede underlag. Sæt
udpresningsstøderne i dobbeltpatronens ende. Skru blandingsdysen på
patronens hoved. Ved at trykke udpresningsstøderne i patronen med
håndkraft, presses komponenterne A og B i blandingsdysen i det
passende forhold og blandes. Den første cm lim, der kommer ud af
blandingsdysen, skal bortskaffes for at være sikker på, at
blandingsforholdet er korrekt.
Påfør limen fra blandingsdysen i en tynd stribe, dråbe eller film på
overfladerne, der skal limes, og sæt genstandene sammen inden for
forarbejdningstiden. Fuld dækning og limning af overfladerne er opnået,
når der kommer en lille smule lim ud af fugen, når man presser på den.
I givet fald skal genstandene rettes op inden for retteperioden og så stå
eller ligge roligt i ca. 1 time, inden de transporteres. Forarbejdning
uden blandingsdyse: Pres materialet ud, bland begge komponenter
med et værktøj, indtil begge komponenter er blandet jævnt. Bearbejdes
yderligere som beskrevet.
SIKKERHEDSOPLYSNINGER: R36/38 irriterer øjnene og huden. R43
Sensibilisering mulig ved kontakt med huden. R51/53 Giftig for
vandorganismer, kan have skadelige virkninger i vand i det lange løb.
S2 Skal holdes uden for børns rækkevidde. S24 Undgå kontakt med
huden. S26 Ved kontakt med øjnene skal øjnene skylles grundigt med
vand og der skal søges læge. S28 Ved kontakt med huden, skal huden
vaskes omgående med vand og sæbe. S36/39 Hav egnede
beskyttelseshandsker, øjeværn og beskyttelsestøj på under arbejdet.
S57 For at undgå forureningen af miljøet, skal bortskaffelse gøres en
egnet beholder. S60 Dette produkt og dets beholder skal bortskaffes
som farligt affald. Særlig mærkning: Indeholder forbindelser med epoxy.
Overhold fabrikantens anvisninger.
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. Ansvaret for produktet omfatter fuldt
deres gyldighed.
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