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

VEBATEC - 
CARAVAN 
REPARATURBAND 

• Høj kvalitet, selvklæbende Butyl 
reparationsbånd 

• Lamineret aluminium 
• Til indendørs og. Udendørs område 
• Farver: hvid, sort, mat sølv 

BESKRIVELSE: 
VEBATEC REPARATIONSTAPE I 
CARAVAN er klæbebånd af høj kvalitet i 
forskellige farver, bestående af 
Butylgummi på et aluminium / polyester 
bærermateriale - Sammensatte. Tegn 
VEBATEC CARAVAN 
REPARATIONSTAPE er kendetegnet 
ved fremragende vedhæftning til næsten 
alle overflader og de alsidige 
applikationer. 

ANSØGNING: 
VEBATEC CARAVAN 
REPARATIONSTAPE: Kan bruges 
indendørs og Udenfor som et universal 
reparationsbånd af højeste kvalitet inden 
for konstruktion af campingvogne, 
køretøjer og containere: tag, væg og 
gulvareal. Maskeringsfuger, lækager og 
Forbindelser til metaller, glas, plast, træ 
og meget mere. Til Dampdiffusionstæt 
binding af folier og andre Lufttætte lag. 
Forsegling af ovenlys, vandafløb, 
Varmtvandsbeholder til hjemmet. 
Forsegling af lækager i Aircondition, 
glaskonstruktion, metalkonstruktion, 
plastforarbejdning. 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER: 

 

• Bærermateriale: aluminium / 
polyester komposit 

• Rivningsstyrke: 75 N / 25 mm 
• Forlængelse: 22% 
• Klæbestyrke i en 90 ° 

skrælningsvinkel 
o på glas > 30,0 N / 25 mm 
o på stål > 30,0 N / 25 mm 
o på Eternit > 30,0 N / 25 mm 

• Temperaturbestandighed: -30 ° C - + 
80 ° C 

• Påføringstemperatur: + 5 ° C - + 40 ° 
C 

• Klæbemiddel: butylgummi 
• LEVERINGSFORM:1 mm tykkelse 

1,5 m lille emballage 
• Båndbredde i mm: 50, 75, 100 
• Farver: aluminiumsølvmat, hvid, sort, 

fleece lamineret 

VEBATEC - 
CARAVAN 
REPARATION TAPE 
FLEECE LAMINERET 

• Butyl reparationsbånd af høj kvalitet 
• Lamineret fleece 
• Kan males, kan males 
• Til indendørs og. Udendørs område 

http://www.vebatec.de/
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BESKRIVELSE: 
VEBATEC CARAVAN 
REPARATIONSTAPE - fleece lamineret 
er et klæbebånd af høj kvalitet lavet af 
butylgummi et fleece-overtrukket 
bæremateriale. Gennem Fleece 
belægning resulterer i en forlænget 
Række af applikationer. VEBATEC 
CARAVAN REPARATIONSTAPE - 
lamineres af fleece Fleecelaminering 
kan males over, spartles over, som 
Underlag kan bruges til maling og 
belægning. VEBATEC CARAVAN 
REPARATIONSTAPE - fleece lamineret 
er kendetegnet ved sin alsidige 
Anvendelser på næsten alle overflader. 

ANSØGNING: 
VEBATEC REPARATIONSDÆK I 
CARAVAN – Lamineret fleece: Kan 
bruges indendørs og Udendørs område 
som et universelt reparationsbånd af 
højeste kvalitet i Konstruktion af 
campingvogn, køretøj og container: tag, 
væg og gulvareal. Maskeringsfuger, 
lækager og Forbindelser til metaller, 
glas, plast, træ og meget mere. Til 
dampdiffusionstæt binding af folier og 
andre lufttætte lag. Forsegling af 
Ovenlys, vandafløb, service vandtanke. 
Forsegling af lækager i klimaanlæg, 
Glaskonstruktion, metalkonstruktion, 
plastforarbejdning, 

VEBATEC REPARATIONSDÆK I 
CARAVAN – Lamineret fleece: Bruges, 
skal efter Stick på båndet eller 
overtrukket med en Maling kan leveres. 
Maling, Påfyldningsforbindelser osv. 
Klæber meget godt til fleece. 

UNDERBEREDNING 
VEBATEC CARAVAN 
REPARATIONSTAPE / VEBATEC 
CARAVAN REPAIR TAPE - fleece 
lamineret: For at sikre optimal 
vedhæftning af reparationsbåndene 

modtaget, skal underlagene være tørre, 
rene, frie af separerende stoffer og fri for 
løs jord. Skal have porøse eller slibende 
overflader forbehandlet med en primer 
inden limning og størkner overfladen. Jo 
mere lukket overfladen af undergrunden, 
jo bedre er det Vedhæftning af båndet. 

FORARBEJDNING: 
For f.eks. overfladebelægning 
Forbehandle underlaget som beskrevet, 
båndet Skær separeringsfilmen til den 
ønskede længde fjern klæbemidlet, læg 
båndet på og over hele tryk. 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER: 

• Bærermateriale: fleece / polyester 
komposit 

• Rivningsstyrke: 125 N / 25 mm 
• Forlængelse: 25% 
• Klæbestyrke ved 90 ° 

aftrækningsvinkel: 
o på glas > 15,0 N / 25 mm 
o på stål > 15,0 N / 25 mm 
o på Eternit > 25,0 N / 25 mm 

• Påføringstemperatur: + 5 ° C - + 40 ° 
C 

• Temperaturbestandighed: -30 ° C - + 
80 ° C 

• Klæbemiddel: butylgummi 
• LEVERINGSFORM: 1 mm tykkelse 

1,5 m lille emballage 
• Båndbredde i mm: 50,75,100 

BEMÆRK: 
Vores applikationsteknologiske 
anbefalinger som vi baserer på vores 
erfaring efter vores bedste viden er ikke-
bindende og udgør ikke et kontraktligt 
grundlag Retlige forhold og ingen 
sekundære forpligtelser fra Købsaftale. 
På grund af mangfoldigheden kan ikke 
alle mulige materialekombinationer u. 
konstruktive forhold kontrolleres. Vi 
beder derfor om vores produkter deres 
egnethed til den tilsigtede anvendelse at 

http://www.vebatec.de/
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kontrollere dit eget ansvar. 
Produktansvaret forbliver fuldt gyldigt. 
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