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Not: Bu bir makine çevirisidir - 
hatalardan sorumlu değiliz! 

Vebatec BSK 
Baustoffkleber 
kennzeichnungsfrei 
Yapıştırma: 

• Duvar, beton, doğal taş 
• Ahşap malzemeler, metaller 
• Alçı levha, yalıtım malzemeleri 
• Dekoratif paneller, duvar 

kaplamaları 
• Büyük olanlar için hızlı kürleşme 

Yapıştırıcı gücü 

AÇIKLAMA: 
VEBATEC YAPI MALZEMESİ 
YAPIŞTIRICISI - BSK MARKING FREE 
çok yönlüdür 1 bileşenli inşaat 
yapıştırıcısı, solventsiz, izosiyanat 
içermez, silikon içermez, yüksek 
mukavemetli su geçirmez, gerilimi 
dengeleyen, eskimeye ve sıcaklığa 
dayanıklı bir bileşik sertleşir. Büyük 
yapışma kuvvetlerinde bile hızlıdır 
Sertleştirme yoluyla verilir. Yapıştırıcı 
stabildir ve şişer değil. VEBATEC YAPI 
MALZEMESİ YAPIŞTIRICISI - BSK 
MARKING-FREE, boşluk doldurma 
işlemidir. Sertleşme zımparalanabilir ve 
üzeri boyanabilir. 

UYGULAMA: 
İç ve dış mekanlarda kullanılabilir. Suya 
ve ısıya dayanıklı bağlar Her türlü ahşap 
malzeme, Metaller, beton, taş, tuğla, 
mermer u. Doğal taşlar, Dekor panelleri, 
alçıpan, duvar kaplaması, Sandviç 
paneller, her türden yalıtım malzemeleri 
(örn. Strafor, Styrodur vb.) Ahşap 
pencere yapımında yapıştırma ve  

 

yapıştırma, Ön kapı panelleri, 
basamaklar, döşeme panelleri, 
alüminyum pencere köşe açıları ve çok 
daha fazlası. 

TEKNİK ÖZELLİKLER: 

• yoğunluk: ca. 1,65 g / cm³ 
• Açık kalma süresi: yaklaşık 15 

dakika (23°C / 50% RF) 
• Direnç: - 40 ° C ila + 80 ° C 
• Uygulama sıcaklığı: min> + 5 ° C 

max. 40 ° C 
• Kürlenme: yaklaşık 3 mm 

yapışkan tabaka / gün 
• Nihai mukavemet: ISO çubuk 1'e 

göre yaklaşık 3,7 N / mm² 
sertleştirilmiş durumda 

• Bej renk 
• Tutarlılık: kararlı 

Kimyasal direnç: VEBATEC YAPI 
MALZEMESİ YAPIŞTIRICISI - BSK 
HİÇBİR ETİKETLEME sertleştirilmiş 
durumda değil neme ve çevresel etkilere 
dayanıklı, seyreltilmiş asitler ve alkaliler 
(% 10'a kadar konsantrasyon) Hidrolize 
dayanıklı ve su geçirmez. 
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İŞLEME: 
Yapıştırılacak yüzeyler, toz, gres ve 
yağdan arındırılmış ve sağlam ve 
stabildir. Şurada: Gerekirse 
zımparalayın. VEBATEC YAPI 
MALZEMESİ YAPIŞTIRICISI - BSK 
ETİKETLENMEYEN kartuştan Boncuk 
benzeri şekilde, düz yapıştırma ile 
uygulayın. Taraklı mala dağıtın. 
Genellikle tek taraflı yeterlidir Tutkal 
uygulaması. Gözenekli yüzeyler 
durumunda, daha çift taraflıdır Tutkal 
uygulaması önerilir. Parçaları bir araya 
getirin ve sağlayın montaj gücü veya 
sertleşene kadar gereklidir düzeltmek. 
Ahşabı yapıştırırken, kalan nem ürünün 
içinde olmalıdır. Ahşap yakl.% 8-10. 
Yapıştırmadan önce metaller aseton ile 
pürüzlendirin ve temizleyin. 
VEBATEC YAPI MALZEMESİ 
YAPIŞTIRICISI - BSK Boşluk doldurma 
durumunda İŞARETLENMEZ sertleşir 
Günde yaklaşık 3 mm'ye kadar 
yapıştırma. Daha yüksek Ortam sıcaklığı 
kürleme sürecidir hızlandırılmış. Düşük 
sıcaklıklar Kürleme. Aseton ile taze fazla 
tutkal yapılır ayırmak. Kürlenmiş 
yapıştırıcı mekanik olarak kapatılır 
Kaldırmak. 

Uygun değil: PP, PE, Teflon, bitüm, 
mumlu Substratlar. Kullanmadan önce 
yapıştırma testi yapın. 

DEPOLAMA ÖMRÜ: 
+ 5 ° C ile 12 ay + 25 ° C, açılmamış 
orijinal ambalajında. Isıdan koruyun. 

TESLİMAT FORMU: 
300ml kartuş 

NOT: 
Uygulama teknolojisi önerilerimiz, 
bilgimiz dahilinde tecrübemize 
dayandırdığımız bağlayıcı değildir ve 
sözleşmeye dayalı bir temel oluşturmaz 
Yasal ilişki ve ikincil yükümlülük yok 

Satın alma sözleşmesi. Çeşitlilik 
nedeniyle herkes yapamaz olası 
malzeme kombinasyonları u. yapıcı 
Koşullar kontrol edilir. Bu nedenle 
soruyoruz Amaçlanan amaca 
uygunluğuna göre ürünler Kendi 
sorumluluğunuzda kullanım amacı 
Kontrol. 
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