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

 

VEBATEC 
CARAVAN DICHTMASSE 
STREICHBAR 

 

en-komponent, elastisk + ikke-aldrende 
Tætnings- og reparationsmasse til  
torskala Anvendelse inden for 
konstruktion af campingvogne og 
køretøjer 
□ Påføres med pensel eller rulle 
□ Regntæt og vandtæt med det samme 
□ Kan forarbejdes vådt-i-vådt med: 
 "VEBATEC CARAVAN FORSÆTNING, 
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, hjulhuse, undervogn 
osv. CARAVAN SEALING MASS 
STREICHBAR er UV, vejr og 
aldringsbestandig. CARAVAN SEALING 
MALABLE har høj slidstyrke og er 
modstandsdygtig overfor alger, svampe og 
skimmelvækst. 
 
ANVENDELSESOMRÅDER: På følgende 
(inklusive våde*, ikke-absorberende) 
underlag: metalplader, træ, aluminium, zink, 
bly, Kobber, stiv PVC, glas, polyester, 
polycarbonat, div plastik og meget mere 
*Brug ikke i vand under tryk. Ikke når det er 
vådt brug sugende underlag. Ikke egnet til 
styrofoam / Styrodur. *Ved at bruge det på en 
våd, absorberende overflade Fugt, fugt 
inklusiv, dåse der opstår ansvarsproblemer. 
Med stigende vand og temperatur, kan der 
opbygges vandtryk, der trækker materialet 
fra undergrund skaller af. Til ikke-
absorberende materialer, fx plast, glas, 
metaller mv bliver til vand, fugt, ved at trykke 
materialet på Undergrund, når den påføres, 
fortrængt og en optimal Vedhæftning til 
grundmaterialet kan forekomme. 
 

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. Forbehandl metaller 
og plastik med kommercielt tilgængelige 
rengøringsmidler, fx VEBATEC CARAVAN 
REI NIGER. CARAVAN TÆTNING 
MALERLIG Påføres ufortyndet med pensel 
eller rulle. Et andet lag kan påføres efter 
cirka 14 dage blive anvendt. Ved overgange, 
større revner, Mellemrum og sømme er 
forforstærket med CARAVAN DICHT 
MASSE FIBER FORSTÆRKET (gab-bro op 
til 10 mm) for at forsegle. Kan males med 
akrylharpiksmaling. CARAVAN SEALANT 
PAINTABLE er med CARAVAN SEALING 
FIBER FORSTERKET vådt ind våd  
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bearbejdelig. Værktøj skal rengøres med 
opløsningsmidler, f.eks. acetone til at rense. 
Forbrug ca 1 liter / 1 kg pr m², med 2 lag. 
 
Bemærkning om farve, optik: 
For at generere nuancen bl.a kloge og sorte 
pigmenter brugt i en lagtykkelse på 1 mm 
eller mere er integreret i produktmatrixen. For 
lavt Lagtykkelse (udtrækning af belægningen 
til nul) pigmenter kan blive synlige 
(salt/peber-look) 
 
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 eller gøre 
den ubrugelig. (Revner eller hævelse af 
belægningen f.eks.) i et lille område altid et 
overskueligt, mindre testområde i forvejen 
frakke, vær opmærksom på mulige 
ændringer før hele overfladen 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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