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Not: Bu bir makine çevirisidir - 
hatalardan sorumlu değiliz! 

Vebatec Caravan 
Kleber 
290 ml kartuş 

• Karavan ve araç yapımında 
yapıştırma ve sızdırmazlık 

• Metal, ahşap, ahşap esaslı 
malzemeler 

• Plastikler, cam, yalıtım 
malzemeleri, aynalar, kompozit 
malzemeler ve çok daha fazlası. 

• Kalıcı elastik bağlar 
• Silikon ve poliüretan içermez 
• Su altında da sertleşir 
• Solvent içermez 

ÖZELLİKLER: 
VEBATEC KARAVAN YAPIŞTIRICI, 
özel karavan ve araç yapımındaki 
gereksinimler için: Titreşimleri emmek 
için elastik sertleştirme ve 
Deformasyonlar. İç ve dış mekanlarda 
kullanılabilir. VEBATEC CARAVAN 
KLEBER, yapıştırıcı ve sızdırmazlık 
maddesi olarak kullanılır uygulanabilir. 
VEBATEC CARAVAN KLEBER: 
Mükemmel Ahşaba, ahşap esaslı 
malzemelere, kompozit malzemelere, 
metallere yapışma Örneğin: alüminyum, 
demir, çelik, bakır, çeşitli plastik türleri / 
plastik türleri, cam, aynalar, yalıtım 
malzemeleri ve çok daha fazlası. 

• Düşük sıcaklıklarda bile iyi sıkma 
davranışı 

• Dikey derzlerde bile mükemmel 
stabilite 

• Nemli yüzeylerde bile iyi yapışma 
• Mükemmel mekanik özellikler, 

yüksek sertlik 

• Çevre dostu: çözücü, izosiyanat 
ve silikon içermez 

• Kimyasal olarak nötr ve kokusuz 
• Çoğu epoksi, poliüretan veya su 

ile çalışabilir bazlı boyalar ve 
vernikler boyanır 

• % 1'den az sertleşmede çekme 
• Hava şartlarına ve yaşlanmaya 

karşı çok iyi direnç, UV dirençli 
• Kimyasal direnç: 

İyi dayanıklılık: 
Su, alifatik çözücüler, mineral 
yağlar, yağlar, seyreltilmiş 
inorganik asitler ve bazlar 
Kötü ısrar veya tutarsızlık: 
Aromatik çözücüler, konsantre 
asitler, klorlu Hidrokarbonlar. 

UYGULAMA ALANLARI: 

• Taşıt ve konteyner yapımında, 
otomotiv sektöründe yapıştırma 
ve sızdırmazlık, genleşme ve 
bağlantı derzleri, Gemi yapımı. 

• Çeşitli malzemelerin sızdırmazlığı 
ve yapıştırılması 

• Panel yapıştırma ve çatı kaplama, 
yapıştırma titreşim yüklemeli 
yapılar 

• Vakum sistemlerinde, basınçlı 
hava sistemlerinde contalar, 
Konteynerler, tanklar, silolar, 
alüminyum yapılar, Soğuk hava 
deposu ve çok daha fazlası. 

http://www.vebatec.de/
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TEKNİK ÖZELLİKLER: 

• Beyaz renk 
• Tutarlılık: macunsu 
• Kür sistemi: nem 
• Özgül ağırlık: 1400 ± 10 kg / m3 
• Kabuklaşma süresi 23 ° C /% 50 

bağıl. Nemli: 25 ± 5 dk 
• Kürlenme süresi 23 ° C / 50 ° / 

rel. Islak: 2-3 mm / gün 
• İşleme sıcaklığı: + 5 ° C ila + 30 ° 

C 

Sertleştirilmiş kütle 

• Shore A Härte ISO 868: 35 - 40 
• Hacim değişikliği SIST ISO 

10563: < 1 % 
• çekme mukavemeti SIST EN 

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

0,80 MPa 
• Kopmada uzama SIST EN 28339: 

200 - 300 % 
• çekme mukavemeti ISO 37 rod 1: 

2,40 –3 ,00 MPa 
• Kopmada uzama ISO 37 rod 1: 

250 - 350 % 
• Sıcaklık direnci: - 40°C -e + 90°C 

İŞLEME: 
Yapışkan yüzeylerin hazırlanması 
Derz yüzeyleri sağlam, temiz, tozlu ve 
yağsız olun. Tüm hasarlı ve gevşek 
parçacıklar kaldırıldı. 

Eklemlerin ve kartuşların 
hazırlanması 

• Düzgün bir şekilde sınırlandırılmış 
eklemler elde etmek için 
kullanılabilir Eklem kenarlarını 
kendinden yapışkanlı bantla 
maskelemek faydalı olabilir. 

• Kartuşu ipliğin üstünden kesin ve 
uç gevşetin. Uç, eklemin 

genişliğine göre uyarlanmalıdır ve 
bir açıyla kesin. Kartuş bir 
Uygulama tabancasını yerleştirin 
ve malzemeyi sıkın. 

• VEBATEC CARAVAN KLEBER 
mümkünse eşit olarak uygulandı. 

• VEBATEC KARAVAN KLEBER 
hemen sonra Macun bıçağı ve 
ayırıcı ile işleme (Sabunlu su), 
pürüzsüz. 

• Düzleştirmeden hemen sonra 
yapışkan bantlar çıkarılmalıdır. 

• Hala taze kütle ve alkollü alet 
veya Asetonu saflaştırın. 

Genleşme derzlerinin doğru 
boyutlandırılması: 
Optimum esnekliği elde etmek için 
yapmanız gereken Derz genişliği ile derz 
derinliği arasındaki kısmi oran 2: 1, 
maksimum 1: 1. VEBATEC CARAVAN 
KLEBER'e izin verilir derz tabanına 
değil, sadece derz yanlarına 
yapıştırılmalıdır. Üç yan yapışma, 
aşağıdakilerin uygulanmasıyla elde edilir 
uygun dolgu malzemesi önler (köpüklü 
Polietilen, poliüretan). Eklem minimum 
olabilir. 6mm ve Maks. Alan sayısı 20 
mm genişliğinde olun. 

TESLİMAT FORMU: 
Kartuşlar 290 ml 

DEPOLAMA: 
Orijinal kap soğuktur (5 ° C ile 25 ° C) ve 
en az 12 ay kurutun. 

NOT: 
Uygulama teknolojisi önerilerimiz, 
bilgimiz dahilinde tecrübemize 
dayandırdığımız bağlayıcı değildir ve 
sözleşmeye dayalı bir temel oluşturmaz 
Yasal ilişki ve ikincil yükümlülük yok 
Satın alma sözleşmesi. Çeşitlilik 
nedeniyle herkes yapamaz olası 
malzeme kombinasyonları u. yapıcı 
koşullar kontrol edilir. Bu nedenle, 
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ürünlerimizin amaçlanan kullanıma 
uygunlukları kendi sorumluluğunuzu 
kontrol etmek için. Ürün sorumluluğu 
tamamen geçerlidir. 
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