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Not: Bu bir makine çevirisidir - 
hatalardan sorumlu değiliz! 

Vebatec 
Caravankleber Speed 
Hızlı kürleşme, daha elastik 2 bileşenli 
yapıştırıcı ve sızdırmazlık maddesi 

Yapıştırma ve mühürleme: 

• Metaller, ahşap, ahşap esaslı 
malzemeler 

• Plastikler, cam, yalıtım 
malzemeleri 

• Aynalar, alçıpan ve çok daha 
fazlası. 

• Kalıcı elastik bağlar 
• Silikon ve poliüretan içermez 
• Su altında da sertleşir 
• Solvent içermez 
• Yaklaşık 4 saat sonra hızlı 

kürlenir, yapışma gücünden 
bağımsız olarak, 2 bileşenli 
sistem aracılığıyla 

AÇIKLAMA: 
VEBATEC KARAVAN TUTKAL HIZI, çok 
yönlü, hızlı sertleşen malzeme. Yaklaşık 
4 saat sonra yapışma gücünden 
bağımsız olarak kürlenir. Ürün UV 
dayanımlıdır, silikon, izosiyanat ve 
solvent içermez ve neredeyse 
kokusuzdur. Yapıştırıcı ve sızdırmazlık 
maddesi yüksek seviyede yapışma 
özelliğine sahiptir ve derzleri doldurur ve 
kalıcı olarak elastik, gerginliği eşitleyen 
bir sertleşir Kitle kapalı. VEBATEC 
CARAVANKLEBER SPEED de açık 
Islak, emici olmayan yüzeylerde 
kullanılabilir ve ayrıca sertleşir su altı. 

UYGULAMA: 
Dinamik olarak yüklenmiş yapıştırma ve 
sızdırmazlık Araç yapımındaki 

bileşenler. İç ve dış mekan kullanımı 
için. Bağlantı derzleri, ahşap esaslı 
malzemelerin yapısal yapıştırılmasında, 
Metaller, plastikler, camlar, aynalar ile 
kombinasyon yapıştırma sırlı yüzeyler, 
emaye, epoksi, polyester, sert PVC, 
Dekor panelleri, duvar kaplamaları, 
paneller, ahşap şeritler, Yalıtım 
malzemeleri. Stres dengeleyici yapışkan 
contalar farklı malzeme 
kombinasyonları, ör. Çelik / alüminyum, 
ahşap / Alüminyum, ahşap / çelik ve çok 
daha fazlası. 

Sürekli su altında kalan derzler için 
uygun değildir, Tank sistemlerinde 
kullanımda olduğu gibi su altı derzleri, 
yakıt / Madeni yağ tankları, bitümlü 
yüzeyler, PP, PE, Teflon. Değil cam yiv 
sızdırmazlığı için uygundur. Olarak 
kullanılmamalıdır 2 mm'den daha ince 
katmanlarda koruyucu kaplama. 

TEKNİK ÖZELLİKLER: 

• Karışım oranı: 1:1 
• Tutarlılık: macunsu 
• Gri renk 
• Shore-A-Härte (DIN 53505): 

Ca.40 
• yoğunluk (DIN 53479): 1,4 g/ml 
• çekme mukavemeti: 1,5 N/mm² 
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• Kopmada uzama: (DIN 53504): 
550% 

• 23 ° C'de saklama /% 50 bağıl 
nem 6 ay 

• İşlem süresi: (23 ° C / 50) 
yaklaşık 20 dakika 

• Kabuk oluşumu: (23 ° C /% 55 
r.h.) yaklaşık 30 dakika 

• Sertleşme süresi: (23 ° C /% 50 
r.h.) yaklaşık 4 saat 

• Maksimum derz genişliği: 25mm 
• Sıcaklık direnci -40 ° C ila + 90 ° 

C 
• İşleme sıcaklığı + 5 ° C ila + 30 ° 

C 

Kimyasal direnç: 

• İyi: Suya karşı alifatik çözücüler, 
yağ, Yağlar, seyreltilmiş inorganik 
asitler ve alkaliler 

• Orta: Esterlere, ketonlara ve 
aromatiklere karşı 

• Sabit değil: Konsantre asitlere ve 
klorlu maddelere karşı 
Hidrokarbonlar 

Boyanabilirlik: 
VEBATEC KARAVAN TUTKAL HIZI 
boyanabilir. Piyasadaki ürün çeşitliliği 
nedeniyle Mevcut vernik ve boyaları 
tavsiye ederiz Ön testler. Alkid reçine 
boyalarda kuruma gecikmeleri meydana 
gelebilir. Asetonla temizledikten sonra 
İstenildiği zaman boyanabilir. 

TEMEL OLARAK:Daha düşük 
sıcaklıklarda uzatılmış, daha yüksek 
sıcaklıklarda kısaltılmış yapıştırıcılar 
için işleme ve sertleşme süresi ve 
sızdırmazlık malzemeleri. 

İŞLEME: 
Yapıştırılacak yüzeyler toz, gres ve 
yağdan arındırılmış olmalıdır. Önceden 
gerekirse eziyet. Nemli üzerinde de 

kullanılabilir Substratlar. Boyalar, cilalar 
ve plastikler VEBATEC 
CARAVANKLEBER SPEED ile uyumlu 
olmak. Yapışma testleri ve ön testler 
yapın. Şurada: Pürüzsüzleştirici ajanlar 
ile dolgu macunu olarak kullanılabilir 
Düzeltilecek derz. Yapıştırıcı olarak 
kullanıldığında: Malzemeyi nokta 
biçiminde veya boncuklar halinde 
uygulayın. Yapışma artırıcılar ek 
yapışma sağlar VEBATEC HS 21 emici 
yüzeyler için ve Emici olmayan yüzeyler 
için VEBATEC HN 2. 

280ml kartuşu uygulama tabancasıyla 
birlikte kullanın – 280ml 2 bileşenli 
kartuş, 310 ml kartuşlar için ticari 
uygulama tabancası işlemek için. 

1. Kartuşun kapağını çıkarın 
2. Açılmış kartuşu uygulama 

tabancasına yerleştirin ve her iki 
bileşenaynı zamanda dışarı 
çıkmak. Sızan malzemeleri silin. 

3. Şimdi karıştırma borusunu ve 
uygulama tabancasını vidalayın 
Karıştırma tüpü dolana 
kadar yavaşça düğmesine 
basın. Karıştırma tüpünden ilk 
çıkan yapıştırıcı 2 ila 3 tabanca 
vuruşu, atılmalıdır, e kadar 
Yapıştırıcı eşit renkte. Bu durum 
böyle değil, yapıştırıcı en iyi 
şekilde karıştırılmamış ve 
sertleşmez. Şimdi sızan yapışkan 
tek tip bir renk ve işlenebilir. 
Kartuşta kalan içerik varsa, 
aşağıdaki adımları izleyin tekrar 
kullanmak için: 
Olasılık Numarası 1: Karıştırma 
tüpünü kapatın. sonraki kullanım. 
Sadece üstündeki yapıştırıcı 
Karıştırma tüpü sertleşir. 
Olasılık 2: Kullanılmış karıştırma 
tüpünü çıkarın. İki haznenin 
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açıklıklarını dikkatlice temizleyin 
ve Kapağı tekrar vidalayın. 

Koruyucu önlemler: 
Bu ürün, Tehlike tanımlama. Yine de 
bazıları Güvenlik kurallarına uyulmalıdır: 
Elinizden uzak tutun çocuklardan alın. 
Ten teması önlemek. İşleme sırasında 
içmeyin veya yemeyin veya sigara. 

NOT: 
Uygulama teknolojimiz Temel aldığımız 
öneriler Bilginiz dahilinde en iyi şekilde 
deneyim verin bağlayıcı değildir ve 
sözleşmeye dayalı bir temel oluşturmaz 
Yasal ilişki ve yan yükümlülük yok satış 
sözleşmesinden. Çeşitlilik nedeniyle 
yapabileceğiniz tüm olası malzeme 
kombinasyonları ve yapıcı koşullar 
kontrol edilir. Biz bu nedenle 
ürünlerimizin aşağıdakiler için uygun 
olup olmadığını sorun: kendi başına 
amaçlanan kullanım Sorumluluğu 
kendiniz kontrol edin. 
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