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

 

VEBATEC 
VT Xuper 2K 

 

2 bileşenli hızlı yapıştırıcı 
□ Yüksek mukavemet 
□ En çeşitli yapıştırma malzemeler 
□ Son derece hassas dozlama yenilikçi 
kartuş sistemi 
□ Boşluk köprüleme 
□ Yaşlanmaya karşı dayanıklı 
□ Kartuşu birkaç kez kapatın tüketmek 
□ Manuel karıştırma nozulu kartuş sıkmak 
 
Uygulama alanları: 
Metalin metale, betona, suni taşa 
yapıştırılmasında, Doğal taş, seramik, cam, 
sert plastik, ahşap ve çok daha fazlası. 
 
Tanım: 
VEBATEC - VT Xuper 2K yapıştırma için 
tiksotropik 2 bileşenli hızlı etkili bir 
yapıştırıcıdır birbirleriyle ve birbirleriyle farklı 
malzemeler VEBATEC - VT Xuper 2K, çok 
uygun şekilde kısa kap ömrü ile yüksek 
reaktivite ve ayrıca yapıştırıcı miktarının 
mükemmel dozlanabilirliği elle kullanılan 
yenilikçi bir kartuş sistemi aracılığıyla 
sıkmaktır bir karıştırma nozulu ile donatılmış, 
Yapıştırıcı sağlar. 
 
Teknik özellikler: 

• Yoğunluk: 1,17 g/cm³ 

• Karışım oranı: 

• Bileşen A, bileşen B 1:1 (hacimce) 

• İşleme sıcaklığı: + 10° C ila + 40° C 

• Kap ömrü: yaklaşık 5 - 10 dakika (20g 
parti) 

• Esnek: Sıcaklığa bağlı, 15-20 dakika 
sonra (20°C) 

• Yaklaşık 12 saat sonra işleme gücü 

• Yaklaşık 48 saat sonra nihai güç 

• 30 dakika sonra (23°C) çekme 
mukavemeti: yaklaşık 60N/cm² 

• 120 dakika sonra (23°C): yaklaşık 
130N/cm² 

• 48 saat sonra (23°C): yaklaşık 900N/cm² 

• Nihai mukavemet (23°C): yaklaşık 
2400N/cm² 

 

• Sıcaklık direnci: -20°C ila +50°C 

• Katı içeriği: %100 

• Renk: Bileşen A: Renksiz ila sarımsı, 

• B Bileşeni: Sarımsı Kürleşme sonrası: 
Sarımsı 

 
Depolanabilir: 
Kapalı orijinal ambalajında 18 ay 
saklanabilir. Depolama sıcaklığı arasında 
olmalıdır + 5°C ve +15°C 
 
Teslimat şekli: İçerikli satış seti: 
1 adet 10ml - 2 bileşenli kartuş, 
elinizle sıkın. 
1 sıkma pistonu 
3 adet karıştırma nozulları 
1 broşür "Teknik Bilgiler" 
 
Aksesuarlar: Yeniden doldurma paketinde 
ilave karıştırma nozulları 
 
ÖNEMLİ İŞLEME TALİMATLARI: 
Karıştırma memesinin montajı: Kartuştan 
yeşil vidalı kapak kaldırmak. Karıştırma 
ağzının yeşil kapağının açıklığına izlemek. 
İki kılcal borunun açıklıkları burada 
görülebilir. e iki koni. Yeşilin alt dış 
kenarında Kapakta küçük bir çentik var. 
Pozisyon iki pimden biri ile aynı konumda 
olmalıdır. yeşilin dış, alt kenarında küçük 
çentik sızdırmazlık kapağı. İki kılcal borunun 
açıklıkları Karıştırma memesi ile aynı 
konumda olmalıdır. kartuş çıkışları. Şimdi 
karıştırma memesini takın, böylece iki pimi 
Karıştırma memesini kartuşun çıkış 
deliklerine sokun. Şimdi karıştırma ağzının 
yeşil kapağı yaklaşık çeyrek tur saat 
yönünde döndürün. 
 
Yüzey hazırlama, işleme: Yüzeyler serbest 
olmalıdır gevşek parçalar, sağlam, kuru, 
temiz ve tozdan ve yağdan arındırılmış. için 
Örneğin, yüzeyi asetonla temizlemenizi 
öneririz – Temizleyici. Genel olarak, pürüzlü 
veya frezelenmiş alt tabakalarla daha 
yüksek bağ kuvveti elde edilir.  

http://www.vebatec.de/
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Sonunda fırlatma pistonu Çift kartuşu takın. 
Kartuş kafasındaki karıştırma memesi vida. 
Sıkma ramını elle bastırarak kartuş, A + B 
bileşenleri eşleşiyor Karıştırma ağzına 
karıştırma oranı preslenir ve karıştırılır. Bu 
Karıştırma ağzından çıkan ilk cm yapıştırıcıyı 
atın. uygun karıştırma sağlanır. 
Karıştırma ağzındaki yapıştırıcıyı ince bir 
damla, damla veya Yapışkan yüzeylere ve 
içindeki nesnelere film uygulayın. İşlem 
süresi ekleyin. Tam yüzey ıslatma ve 
Birleştirme ve presleme sırasında bir şey 
olduğunda yapıştırma verilir Yapıştırıcı 
eklemden yapıştırıcı sızıyor. Yeni 
yapıştırılmış nesneler düzeltme süresi içinde, 
muhtemelen mesajlar ve ardından yakl. 
Taşımadan önce 1 saat ayakta durmaya veya 
yatmaya izin verin. 
 
Karıştırma memesi olmadan işleme: 
Malzemeyi sıkın, her ikisi de Bileşenleri 
homojen olana kadar bir aletle karıştırın Her 
iki bileşenin karıştırılması garanti edilir. Daha 
ileri Açıklandığı gibi işleniyor. 
 
GÜVENLİK BİLDİRİMLERİ: R36/38 Gözleri 
ve cildi tahriş eder. R43 Cilt ile temasında 
hassasiyete neden olabilir. R51/53 için toksik 
Sudaki organizmalar, uzun vadede su 
ortamında zararlı olabilir etkileri var. S2 
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak 
tutun. S24 Cilt temasından kaçının. S26 Göz 
ile teması halinde suyla iyice durulayın ve bir 
doktora danışın. S28 Dokunulduğunda bol su 
ve sabunla hemen yıkayınız. S36/39 Bei İşe 
uygun koruyucu eldivenler, gözlükler ve 
eldivenler koruyucu giysi giyin. S57 
Kontaminasyonu önlemek için Ortama uygun 
kap kullanın. S60 Bu ürün ve onun 
Konteynerler tehlikeli atık olarak bertaraf 
edilmelidir. Özel Tanımlama: Epoksi içeren 
bileşikler içerir. Notları üreticiyi not edin 

 
NOT: Bahsettiğimiz uygulama-teknik 
tavsiyelerimiz Deneyimlerimizin bilgimizin 
en iyisini verme nedeni, bağlayıcı değildir ve 
sözleşmeye dayalı yasal bir ilişki teşkil 
etmez satın alma sözleşmesinden ek 
yükümlülük yoktur. Nedeniyle Çeşitlilik, olası 
tüm malzeme kombinasyonları vb. yapısal 
koşullar kontrol edilir. bu nedenle kendimize 
soruyoruz Ürünler, kullanım amaçlarına 
uygunlukları açısından kendi 
sorumluluğunuzu kontrol edin. Ürün 
sorumluluğu tamamen geçerli. 
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