OBS: Følgende tekst er
maskinoversat. Intet ansvar for
fejl!

Vebatec BSK
Baustoffkleber
kennzeichnungsfrei
Limning af:
•
•
•
•
•

Murværk, beton, natursten
Træmaterialer, metaller
Gipsplader, isoleringsmaterialer
Dekorative paneler,
vægbeklædninger
Hurtig hærdning til store
Klæbestyrker

BESKRIVELSE:
VEBATEC BUILDING MATERIAL
ADMESIVE - BSK MARKERING
GRATIS er en alsidig 1-komponent
klæbemiddel, opløsningsmiddelfrit,
isocyanat-fri, silikonefri, med høj styrke,
som til en vandtæt,
spændingsudligende, ældning og
temperaturbestandig sammensætning
hærder. Selv med store klæbestyrker er
det hurtigt Givet gennem hærdning.
Klæbemidlet er stabilt og svulmer op
ikke tændt. VEBATEC BUILDING
MATERIAL ADMESIVE - BSK
MÆRKNINGSFRIT er gap-bridge, efter
Hærdning kan slibes og males over.
ANSØGNING:
Kan bruges indendørs og udendørs.
Vand- og varmebestandige bindinger af
Træmaterialer af alle slags, kombination
limning med Metaller, beton, sten,
mursten, marmor u. Natursten,
Dekorationspaneler, gipsplader,
vægbeklædning, Sandwichpaneler, alle

former for isolering (f.eks. Styrofoam,
Styrodur osv.) Limning og limning i
trævindueskonstruktion,
Frontdørspaneler, trin, lægningspaneler,
hjørnevinkler i aluminiumsvindue og
meget mere.
TEKNISKE SPECIFIKATIONER:
•
•
•
•
•
•

•
•

Massefylde: ca. 1,65 g / cm³
Åbningstid: ca. 15 minutter (23 °
C / 50% RF)
Modstand: - 40 ° C til + 80 ° C
Anvendelsestemperatur: min> + 5
° C max. 40 ° C
Hærdning: ca. 3 mm
klæbemiddellag / dag
Endelig styrke: ca. 3,7 N / mm² i
henhold til ISO-stang 1 i hærdet
tilstand
Farve beige
Konsistens: stabil

Kemisk resistens: VEBATEC
BUILDING MATERIAL ADMESIVE BSK INGEN MÆRKNING er i hærdet
tilstand modstandsdygtig over for fugt og
miljøpåvirkninger fortyndede syrer og
alkalier (koncentration op til 10%)
Hydrolysebestandig og vandtæt.
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FORARBEJDNING:
Underlagene, der skal limes, skal fri for
støv, fedt og olie samt fast og stabil. På
Slib om nødvendigt ned. VEBATEC
LÆGEMIDDEL FOR
BYGNINGSMATERIALER - BSK IKKE
ETIKETTERINGFRI fra patronen Påfør
på perlelignende måde med flad limning
med Fordel hakket murske. Normalt er
ensidig tilstrækkelig Limpåføring. I
tilfælde af porøse substrater er det mere
bilateralt Limpåføring anbefales. Sæt
dele sammen og leveret kræves, indtil
samlingsstyrke eller hærdning rette op.
Ved sammenbinding af træ skal den
resterende fugt være i Træ være ca. 810%. Metaller inden limning rå og rengør
med acetone.
VEBATEC BUILDING MATERIAL
ADMESIVE - BSK INGEN MARKERING
hærder i tilfælde af hulfyldning Limning
op til ca. 3 mm pr. Dag. Ved højere
Omgivelsestemperatur er
hærdningsprocessen fremskyndes. Lav
temperatur forsinker Hærdning. Frisk
overskydende lim er lavet med acetone
at fjerne. Hærdet klæbemiddel er
mekanisk lukket fjerne.

fra Købskontrakt. På grund af
mangfoldigheden kan ikke alle mulige
materialekombinationer u. konstruktiv
Betingelserne kontrolleres. Vi spørger
derfor vores Produkter til deres
egnethed til det tilsigtede formål Formål
med brug på dit eget ansvar kontrollere.

Ikke egnet til: PP, PE, teflon, bitumen,
voksagtig Substrater. Udfør testbinding
inden brug.
OPBEVARINGSLIV:
12 måneder mellem + 5 ° C og + 25 ° C,
i uåbnet original beholder. Beskyt mod
varme.
LEVERINGSFORM:
300 ml patron
BEMÆRK:
Vores applikationstekniske anbefalinger
som vi bygger på vores erfaringer efter
vores bedste viden er ikke-bindende og
udgør ikke et kontraktgrundlag Retlige
forhold og ingen sekundære forpligtelser
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