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

Vebatec Caravan
Dichtmasse
faserverstärkt
En-komponent, knækbro (op til 10
mm), elastisk + aldersbestandig
Tætningsmiddel og reparationsmasse
til anvendelse i Konstruktion af
campingvogn, køretøj og container
•
•
•

•

Skal behandles med en børste
eller spatel
Straks regntæt og vandtæt
Kan påføres vådt i vådt med:
"VEBATEC CARAVAN SEALANT
MALING"
Kan bruges på næsten alle
overflader

BESKRIVELSE:
Anvendelsesområde: Permanent
elastisk, Knækbrydning op til ca. 10 mm,
malbar beskyttende u. Tætningsmasse
til reparation af lækager og skader, til
brug i konstruktion af campingvogn,
køretøj og container, f.eks. i Tag-, vægog gulvarealer, hjulbuer, understel osv.
CARAVAN DICHTMASSE FIBER
REINFORCED er UV-, vejr- og
aldringsbestandig. KARAVANTÆTNING
FIBER REINFORCED har en høj
slidstyrke og er modstandsdygtig over
for alger, svampe og skimmel.
ANVENDELSESOMRÅDER:
På det følgende (også vådt *, ikkeabsorberende) substrater: metalplader,
træ, aluminium, zink, bly, Kobber, hård
PVC, glas, polyester, polycarbonat,

forskellige Plast og meget mere
* Brug ikke, hvis vandet presser. Ikke
når det er vådt Brug absorberende
overflader. Ikke egnet til styrofoam /
Styrodur.
* Når det bruges på en våd,
absorberende overflade Der kan opstå
fugt, inklusive fugt Ansvarsproblemer
opstår. Med stigende vand og
Temperatur kan opbygge vandtryk, som
materialet stammer fra Underfladen
skræller af.
Til ikke-absorberende materialer, f.eks.
Plast, glas, metaller osv. bliver vand,
fugt ved at trykke materialet på
Underlag, når du børster på, forskudt og
optimalt Vedhæftning til basismaterialet
kan forekomme.
TEKNISKE SPECIFIKATIONER:
•
•
•

Massefylde: ca. 1,12 g / ml
Forbrug: ca. 1,5 - 2 liter / m²
Hærdning: (23 ° C / 65% RF) ca.
1-2 mm / dag
Til tykkere lag og ugunstige
klimatiske forhold (Kølige
temperaturer, høj luftfugtighed)
kan hærde forsinke. De tekniske
egenskaber er derved ikke
svækket. Hvis produktet
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•
•
•
•

•
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forhindres i udluftning, Komplet
hærdning afbrudt i værste fald.
Påføringstemperatur: + 5 ° C til +
35 ° C
Kan males over: efter hærdning
med Akrylharpiks maling
Miljøoplysninger: Vandfareklasse
1 - Selvklassificering
Kemisk basis: akrylharpikser,
modificeret, Additiver,
adhæsionsfremmere
Konsistens: tyk, stabil
Farve grå

BEARBEJDNINGSINSTRUKTIONER:
Optimal vedhæftning med tørre
overflader. Underlagene skal være fri for
støv og olie såvel som faste og stabile.
Hvis det er nødvendigt sand ned på
forhånd. Metaller og Plast med
Forbehandle kommercielle
rengøringsmidler, f.eks. VEBATEC
CARAVAN RENGØRER. CARAVAN
SEALANT FIBER FORSTÆRKET med
Påfør en børste eller spatel ufortyndet.
Et sekund Lag kan påføres efter ca. 14
dage. Anbefales til større, uskadede
overflader CARAVAN SEALANT
MALERBAR som Beskyttende
belægning. Begge varianter kan males
over med Akryl harpiks lak.
KARAVANTÆTNING Fiberforstærket er
med CARAVAN DICHTMASSE
MALING, kan påføres vådt i vådt.
Værktøjer er med opløsningsmiddel,
f.eks. Acetone, til rengøring.

øjne, Undgå slimhinder. Gentagen
kontakt kan føre til ru eller revnet hud.
Dampe kan Døsighed og Forårsager
døsighed. Ikke røg, inhaler ikke dampe /
aerosol. Kun i godt Brug ventilerede
områder. Egnet Bær
beskyttelseshandsker /
beskyttelsesbriller. Beholder til Tøm
genbrug helt.
BEMÆRK:
Vores applikationsteknologi
Anbefalinger, som vi fremsætter på
baggrund af vores erfaring efter vores
bedste overbevisning er ikke-bindende
og etablere ikke et kontraktligt juridisk
forhold og ingen Yderligere forpligtelser
fra salgskontrakten. På grund af
mangfoldighed, ikke alt muligt Materielle
kombinationer u. konstruktive forhold
bliver kontrolleret. Vi beder derfor vores
produkter om at deres egnethed til den
tilsigtede anvendelse at kontrollere dit
eget ansvar. Det Produktansvar forbliver
fuldt gyldigt.

OPBEVARINGSLIV:
24 måneder, mellem + 5 ° C og + 25 ° C
i uåbnede originale beholdere. Beskyt
mod varme og direkte sollys.
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER:
Hold ude af hænderne på Børn.
Produktet er brandfarligt fra Holdes væk
fra antændelseskilder. Kontakt med hud,
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