
 

VEBATEC– Chemische u. technische Produkte GmbH   Frankfurter Str. 121   D - 63303 Dreieich-Sprendlingen 
Tel: +0049 (0) 6103 / 728878     Fax: +0049 (0) 6103 / 728879 

E-mail: info@vebatec.de      Internet: www.vebatec.de 

 

Bemærk: Dette er en 
maskinoversættelse - vi er ikke 
ansvarlige for oversættelsesfejl 

 

VEBATEC 
WASSERSTOP 
STREICHBAR 

 

en-komponent, elastisk, 
aldersbestandig tætnings- og 
reparationsmasse 
til storstilet anvendelse 
□ Påføres med pensel eller rulle 
□ Regntæt og vandtæt med det samme 
□ Kan forarbejdes vådt-i-vådt med: 
 "VEBATEC VANDSTOP FIBER 
FORstærket" 
□ Kan bruges på næsten alle underlag 
 
BESKRIVELSE: Anvendelsesområde: 
Permanent elastisk, børstebar Beskyttelses- 
og tætningsmasse til reparation af lækager 
og skader, til anvendelse i stor skala, fx i tag-
, væg- og gulvområdet. WASSER-STOP 
PREASE er UV, vejr- og ældningsbestandig. 
VANDSTOP MALEBAR har en høj slidstyrke 
og er modstandsdygtig over for alger og 
svampe og skimmelvækst. 
 
ANVENDELSESOMRÅDER: På følgende 
(inklusive våde*, ikke-absorberende) 
underlag: tagpap, tjære, svejsebånd, 
bitumen, fibercement, tagsten, sten, 
helvedesild, beton, skifer, metalplader, træ, 
aluminium, zink, bly, kobber, stiv PVC, glas, 
polyester, polycarbonat og meget mere *Brug 
ikke i vand under tryk. Ikke for den 
permanente Velegnet til undervandsbrug. 
Ikke med våde, absorberende bruge 
underlag. Ikke egnet til Styrofoam / Styrodur 
og frisk beton. Ved at bruge den på en våd, 
sugende overflade Fugt, fugt inklusiv, dåse 
der opstår ansvarsproblemer. Med stigende 
vandkande opbygge vandtryk, som løsner 
materialet fra underlaget. Til ikke-
absorberende materialer, f.eks.: plast, 
tagpap, Bitumenmembraner, glas, metaller 
osv. vil absorbere vand, fugt, ved at presse 
materialet på underlaget, ved spredning, 
forskydning og optimal vedhæftning til 
Grundmateriale kan laves. 
 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER: 

• Massefylde: cirka 1,0 g/ml 

• Forbrug: ca 1 liter/m² 

• Hærdning: (23°C / 65%RH) ca 1 – 2 
mm/dag 

Med større lagtykkelser og ugunstige 
klimatiske forhold (Kølige temperaturer, høj 
luftfugtighed) kan forårsage hærdning 
forsinke. Dette påvirker ikke de tekniske 
egenskaber svækket. Hvis produktet 
forhindres i at udlufte, Hærdning afbrudt i 
værste fald. 

• Anvendelsestemperatur: + 5°C til + 35°C 

• Overmales: Efter hærdning med 

• akrylharpiks maling 

• Økologiske data: vandfareklasse 1 - 

• selvvurdering 

• Kemisk basis: akrylharpiks, modificeret, 

• Tilsætningsstoffer, 
vedhæftningsfremmere 

• Konsistens: tyktflydende, stabil 

• Farve: ca RAL 7038 agatgrå iht. RAL 
farvevifter K7 Classic 

 
BEHANDLINGSINSTRUKTIONER: 
Optimal vedhæftning med tørre underlag. 
Underlag skal være fri for støv, fedt og olie 
samt faste og stabile. Hvis det er nødvendigt 
sand ned på forhånd. Metaller og plast med 
forbehandle med kommercielt tilgængelige 
rengøringsmidler. VAND STOP 
STREICHBAR ufortyndet med en børste 
eller rulle Instruere. Et andet lag kan påføres 
efter 14 dage blive anvendt. Ved overgange, 
større revner, Mellemrum og sømme er 
forbehandlet med WATER STOP FIBER 
FORSTÆRKET (Spaltebro op til 10 mm) at 
forsegle. Kan males med 
akrylharpiksmaling. WATER STOP 
PAINTABLE er med WATER STOP 
FIBERFORSTERKET våd-i-våd påføring. 
Værktøj skal rengøres med  
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opløsningsmiddel. Forbrug ca 1 liter / 1 kg pr 
m², med 2 lag. 
 
Bemærkning om farve, optik: 
For at generere nuancen bl.a brugte hvide og 
sorte pigmenter, med en lagtykkelse på 1 mm 
eller tykkere I produktmatrix er integreret. 
Hvis lagtykkelsen er for lav (ekstraktion af 
Belægning mod nul) pigmenter kan være 
synlig blive (salt/peber optik) 
 
Ved maling over gamle belægninger eller den 
Maling over tætningsbånd, vindueslim mv. 
der kan være interaktioner mellem 
ingredienserne (f.eks. opløsningsmidler), der 
påvirker belægningen beskadige den eller 
gøre den ubrugelig. (Revner eller hævelse af 
belægningen f.eks.) På et lille sted, altid et 
overskueligt, Belæg et mindre testområde, 
hvis det er muligt Ændringer være 
opmærksomme før hele området er belagt. 
 
HOLDBARHED: 24 måneder, mellem +5°C 
 og + 25° C i uåbnede originale beholdere. 
 Beskyt mod varme og sollys. 
 
LEVERINGSFORM  
Beholder: 0,67kg  
Beholder: 5,0 kg 
 
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER: 
Opbevares utilgængeligt for nå børn. 
Produktet er brandfarligt, fra Hold 
antændelseskilder væk. kontakt med hud, 
øjne, Undgå slimhinder. Gentagen kontakt 
kann føre til ru eller revnet hud. dampe kann 
forårsage døsighed & døsighed. Ikke røg, 
indånd ikke dampe/aerosol. Kun godt brug i 
ventilerede områder. Passende Bær 
beskyttelseshandsker/-briller. bundt til Helt 
tom genbrug. 

BEMÆRK: Vores applikationstekniske 
Anbefalinger vi baseret på vores erfaring 
efter vores bedste overbevisning, er 
uforpligtende og etablerer ikke et kontraktligt 
retsforhold og ingen Yderligere forpligtelser 
fra købskontrakten. På grund af af 
mangfoldighed, kan ikke alle slags 
Materialekombinationer og strukturelle 
forhold bliver tjekket. Vi beder derfor vores 
produkter om at deres egnethed til den 
påtænkte anvendelse tjek på eget ansvar. 
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