
 
 

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 

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

Vebatec BUTYLBAND 
DOPPELSEITIG 
KLEBEND 

• Butylklæbebånd af høj kvalitet, 
klæbende straks 

• Opløsningsmiddel gratis 
• Til indendørs og udendørs brug 
• Holdbar plast 

BESKRIVELSE: 
Vebatec-butyltape, dobbeltsidet 
klæbemiddel, vejrbestandigt, til 
indendørs og udendørs brug. Til 
sammenføjning, limning og forsegling af 
en lang række materialer med hinanden 
og med hinanden. Umiddelbar, stærk 
vedhæftning under behandling inden for 
behandlingstemperaturen uden 
yderligere opvarmning. 

ANSØGNING: 
Vebatec-butyltape, dobbeltklæbende 
klæbemiddel: Til alsidig brug i stejle og 
flade tagområder, konstruktion af træ, 
metal, glas, præfabrikeret konstruktion, 
konstruktion af køretøjer og karosserier. 
Som tætning og til limning i klimaanlæg, 
maskine og anlægskonstruktion. 
Anvendes til støjisolering, lyd- og 
vibrationsabsorberende. Samling af 
metalplader og glas. Forebyggelse af 
vandgennemtrængelighed i tilfælde af 
overlapninger. Forbindelser til murværk, 
sten, træ. Tagområde: Brug som en 
regnbestandig sømforsegling under 
bordpladerne og meget mere. 

 

 

 

TEKNISKE DATA: Butylbånd, 
dobbeltsidet klæbemiddel 

• Materiale: butylgummi, top med 
frigørelsespapir, Undersiden med 
centralt spaltet trækhjælpemiddel 
(frigørelsespapir) 

• Rivningsstyrke: 80 N / DIN 52451 
• Farve: grå 
• Påføringstemperatur limet: -40 ° 

C til + 120 ° C, kort op til + 140 ° 
C 

• Forarbejdningstemperatur: + 5 ° 
C til + 40 ° C 

• Opbevaring: Ruller, der ligger 
fladt ved ca. + 20 ° C, tørre, 
beskyttet mod støv - kan 
opbevares på ubestemt tid 

LEVERINGSFORM: 
10 m rulle 
Lille emballage blister: 1,5 m 
Båndbredde i mm: 15, 30, 100 
Båndtykkelse i mm: 1,5 

FORARBEJDNING: 
Underlag: rent, tørt, stabilt, fri for støv og 
fedt. 
For absorberende, ujævne, porøse 
overflader, VEBATEC BUTYL SPRAY 
primer fra aerosoldåsen brug: spray på, 
lad den blinke af (hvis den berøres 
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VEBATEC BUTYL SPRAY skal kun 
klæbe lidt), og træk derefter delvist 
trækhjælpen (frigør papir) på undersiden 
skræl af, og VEBATEC BUTYL TAPE 
DOUBLE SIDED Tryk på ADHESIVE. 
Efter fiksering, udløserhjælpen (Frigør 
papir) fortsæt med at skrælle af og stram 
båndet konstant tryk på (brug trykrulle). 
Snavs og Luftindeslutninger bør undgås, 
når der trykkes på. 
Når den anvendes uden VEBATEC 
BUTYL SPRAY-primer den samme 
behandling som før beskrevet. 
Selvom undergrunden ikke kræver det, 
yderligere brug af VEBATEC BUTYL 
SPRAY die Vedhæftning / klæbning til 
underlaget øges yderligere. 

BEARBEJDNINGSINSTRUKTIONER: 
VEBATEC BUTYL TAPE 
DOBBELSIDET klæbemiddel for 
eksempel. skåret med en saks. Det skal 
sikres, at ingen af undergrundsbanen 
Blødgøringsmiddelvandring ind i 
butylbåndet finder sted. Butyllim er 
følsomme over for opløsningsmidler. 
Permanent eller gentagen kontakt med 
opløsningsmidler skal undgås. Med 
faldende behandlingstemperatur (inden 
for den specificerede 
behandlingstemperatur) Indledende 
vedhæftning ved øget procestemperatur 
den første vedhæftning til underlagene 
øges. 

TIPS: 
Vores applikationsteknologiske 
anbefalinger, vi baserede på vores 
erfaring efter vores bedste 
overbevisning er ikke-bindende og 
udgør ikke et kontraktgrundlag Retlige 
forhold og ingen sekundære forpligtelser 
fra Købskontrakt. På grund af 
mangfoldigheden er ikke alt muligt 
Materielle kombinationer u. konstruktive 
forhold kontrolleret blive. Vi beder derfor 
om, at vores produkter er egnede til den 

tilsigtede anvendelse i egen hånd 
Kontroller ansvaret selv. 
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