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Uwaga: Jest to tłumaczenie 
maszynowe - nie ponosi 
odpowiedzialności za błędy w 
tłumaczeniu. 

Vebatec Caravan 
Kleber 
Wkład o pojemności 290 ml 

• Klejenie i uszczelnianie w 
konstrukcji przyczep 
kempingowych i pojazdów 
samochodowych 

• Metal, drewno, materiały 
drewnopochodne 

• Tworzywa sztuczne, szkło, 
materiały izolacyjne, lustra, 
materiały kompozytowe i wiele 
więcej 

• Połączenia trwale elastyczne 
• Wolne od silikonu i poliuretanu 
• Leczy się nawet pod wodą 
• Bezrozpuszczalnikowy 

WŁAŚCIWOŚCI: 
VEBATEC CARAVAN ADHESIVE, 
specjalny dla wymagań w zakresie 
konstrukcji przyczep kempingowych i 
pojazdów: Elastyczne utwardzanie w 
celu absorpcji drgań i Deformacje. Może 
być stosowany w pomieszczeniach i na 
zewnątrz. VEBATEC CARAVAN 
KLEBER jest dostępny jako klej i 
uszczelniacz. stosowalny. 
VEBATEC CARAVAN KLEBER: Oferuje 
doskonały Przyczepność do drewna, 
materiałów drewnopochodnych, 
kompozytów, metali jak: aluminium, 
żelazo, stal, miedź, różne rodzaje 
tworzyw sztucznych / materiałów 
syntetycznych, szkło, lustra, materiały 
izolacyjne i wiele innych. 

• Dobre zachowanie przy ściskaniu, 
nawet w niskich temperaturach 

• Doskonała stabilność, nawet w 
pionowych połączeniach 

• Dobra przyczepność nawet na 
wilgotnym podłożu 

• Doskonałe właściwości 
mechaniczne, wysoka twardość 

• Przyjazne dla środowiska: wolne 
od rozpuszczalników, 
izocyjanianów i silikonu 

• Chemicznie neutralny i bezwonny 
• Może być stosowany z 

większością epoksydów, 
poliuretanów lub na bazie wody 
farby i lakiery na bazie farb i 
lakierów 

• Skurcz podczas utwardzania 
mniejszy niż 1 

• Bardzo dobra odporność na 
warunki atmosferyczne i starzenie 
się, odporność na UV 

• Odporność chemiczna: 
Dobra odporność: 
Woda, rozpuszczalniki 
alifatyczne, oleje mineralne, 
smary, rozcieńczone kwasy i 
zasady nieorganiczne 
Słaba odporność lub 
niestabilność: 
Aromatyczne rozpuszczalniki, 
stężone kwasy, chlorowane 
Węglowodory. 

http://www.vebatec.de/
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OBSZARY ZASTOSOWANIA: 

• Klejenie i uszczelnianie, dylatacja 
i połączenia w budowie pojazdów 
i kontenerów, w przemyśle 
motoryzacyjnym, Budownictwo 
okrętowe. 

• Uszczelnianie i łączenie różnych 
materiałów 

• klejenie płyt i pokryć dachowych, 
klejenie konstrukcje 
wibroizolacyjne 

• Uszczelnienia w systemach 
próżniowych, systemach 
sprężonego powietrza, 
Kontenery, zbiorniki, silosy, 
konstrukcje aluminiowe, Budowa 
chłodni i wiele innych. 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE: 

• Kolor: biały 
• Konsystencja: Jak pasta 
• System utwardzania: Wilgotność 

powietrza 
• Masa właściwa : 1400 ± 10 kg/m3 
• Czas tworzenia się skóry 

23°C/50% wilgotności względnej: 
25 ± 5 min. 

• Czas utwardzania 23°C/50°/ 
wilgotność względna powietrza: 2 
-3 mm/dzień 

• Temperatura stosowania : + 5°C 
do + 30°C 

Masa utwardzona 

• Shore A Härte ISO 868: 35 - 40 
• Zmiana wolumenu SIST ISO 

10563: < 1 % 
• Wytrzymałość na rozciąganie 

SIST EN 2833: 1,20 – 1,50 MPa 
• Modul E 100% SIST EN 28339: > 

0,80 MPa 
• Wydłużenie na przerwie SIST EN 

28339: 200 - 300 % 

• Wytrzymałość na rozciąganie ISO 
37 rod 1: 2,40 –3 ,00 MPa 

• Wydłużenie na przerwie ISO 37 
rod 1: 250 - 350 % 

• Odporność na temperaturę: - 
40°C bis + 90°C 

PROCESOWANIE: 
Przygotowanie powierzchni klejonych 
Powierzchnie połączenia muszą być 
nośne, czyste, zapylone i być wolne od 
tłuszczu. Wszystkie uszkodzone i luźne 
cząstki muszą zostać usunięta. 

Przygotowanie złączy i wkładów 

• W celu uzyskania czysto 
zdefiniowanych połączeń, może 
to być Zaleca się oklejanie 
krawędzi złącza taśmą 
samoprzylepną. 

• Odetnij kasetę w górnej części 
gwintu i włóż końcówkę Odkręć. 
Końcówka powinna być 
dostosowana do szerokości 
szczeliny i odciąć pod kątem. 
Włóż kasetę do Włóż pistolet 
ściskający i ściśnij materiał. 

• VEBATEC CARAVAN KLEBER 
powinien być stosowany 
równomiernie. 

• VEBATEC CARAVAN KLEBER 
natychmiast po Przetwarzanie za 
pomocą wypełniacza 
wyrównawczego i środka 
oddzielającego (woda z mydłem), 
gładka. 

• Taśmy muszą być usuwane 
natychmiast po wygładzeniu. 

• Jeszcze świeża masa i narzędzie 
z alkoholem lub Czysty aceton. 

Prawidłowe wymiarowanie szczelin 
dylatacyjnych: 
W celu osiągnięcia optymalnej 
elastyczności Stosunek podziału między 

http://www.vebatec.de/
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szerokością szczeliny a głębokością 
szczeliny 2:1, maksymalnie 1:1. 
VEBATEC CARAVAN Adhesive może 
nie przyklejać się do podłogi 
dylatacyjnej, tylko na krawędziach 
dylatacyjnych. Przyczepność trójstronną 
uzyskuje się poprzez zastosowanie 
odpowiedni materiał do zasypywania 
zapobiega (spieniony polietylen, 
poliuretan). Połączenie musi być min. 
6mm i nie może być szerszy niż 20 mm. 

FORMA DOSTAWY: 
kartridże 290 ml 

MAGAZYN: 
Oryginalny pojemnik jest chłodny (od 
5°C do 25°C) i może być 
przechowywany w stanie suchym przez 
co najmniej 12 miesięcy. 

UWAGA: 
Nasze zalecenia dotyczące technologii 
aplikacji, które na podstawie naszego 
doświadczenia i zgodnie z naszą 
najlepszą wiedzą są niewiążące i nie 
stanowią zobowiązania umownego 
stosunek prawny i brak dodatkowych 
zobowiązań wynikających z Umowa 
sprzedaży. Ze względu na 
różnorodność, nie wszystkie możliwe 
kombinacje materiałów i warunków 
konstrukcyjnych. Dlatego prosimy, aby 
nasze produkty ich przydatność do 
zamierzonego celu by sami sprawdzali 
dane na własną odpowiedzialność. 
Odpowiedzialność za produkt pozostaje 
w pełni ważna. 
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