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Not: Bu bir makine çevirisidir - 
hatalardan sorumlu değiliz! 

VEBATEC CARAVAN 
REPARATURBAND 
DOPPELSEITIG 
KLEBEND 

• Yüksek kaliteli butil yapışkan bant 
• Hemen yapışkan, her iki taraf 
• Solvent içermez 
• İç ve dış mekan kullanımı için 
• Kalıcı olarak plastik 

AÇIKLAMA: 
VEBATEC KARAVAN TAMİR BANDI 
ÇİFT TARAFLI YAPIŞKANLI, hava 
şartlarına dayanıklı, iç ve dış mekan 
kullanımı için Açık alan. Birleştirme, 
yapıştırma ve sızdırmazlık için 
birbirleriyle ve birbirleriyle farklı 
malzemeler. İçerisinde işleme sırasında 
anında, güçlü yapışma Ek ısıtma 
olmadan işlem sıcaklığı. 

UYGULAMA: 
Farklı malzemeleri birleştirme, 
sızdırmazlık Eklemler, çatlaklar ve 
sızıntılar. Araçta, gövdede, camda çok 
yönlü kullanım, Metal yapı. İklim 
koşullarında sızdırmazlık ve yapıştırma 
için, Makine ve tesis mühendisliği. Ses 
yalıtımı için kullanın, ses ve titreşim 
emici. Sac metal parçaların birleştirilmesi 
ve cam. Su geçirgenliğinin önlenmesi 
Örtüşmeler. Uygun yüzeyler: cam, 
alüminyum, Çinko, galvanizli çelik, 
paslanmaz çelik, plastik, ahşap ve çok 
daha fazlası. 

 

 

TEKNİK ÖZELLİKLER: 

• Malzeme: butil kauçuk, Yayın 
kağıdı ile üstte, Merkezi olarak 
oluklu çekme yardımcılı alt taraf 
(kağıdı serbest bırakma) 

• Renk: gri, siyah 
• Yırtılmaya dayanıklı: 80 N / DIN 

52451 
• Çalışma sıcaklığı (yapıştırılmış): -

40° C bis +120° C, kısa vadeli 
+140°C 

• İşlem sıcaklığı: +5° C bis +40° C 
• Depolama: rulolar yaklaşık + 20 ° 

C'de düz yatar, kuru, Toz 
korumalı - süresiz olarak 
saklanabilir 

• TESLİMAT FORMU: 10m rol 
• Küçük ambalaj blister: 1,5m 
• Bant genişliği in mm: 15, 30,100 
• Bant kalınlığı: 1,5mm 

İŞLEME: 
Yüzey: temiz, kuru, stabil, toz ve yağdan 
arındırılmış. 

Emici, pürüzlü, gözenekli yüzeyler için 
Aerosol kutusundan VEBATEC BUTYL 
SPRAY astar kullanın: püskürtün, flaşın 
kapanmasına izin verin (dokunulursa 
VEBATEC BUTYL SPRAY sadece 
hafifçe yapışmalıdır), ardından alt 
taraftaki çekme yardımcısı (kağıdı 
serbest bırakma) kısmen soyulabilir ve 
VEBATEC BUTYLBAND İKİ TARAFA 
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YAPIŞTIRICI. Düzelttikten sonra Çekme 
yardımı (kağıdı serbest bırakma) 
soyulmaya ve sürekli olarak devam eder 
Bandı sıkıca bastırın (bir baskı silindiri 
kullanın). Presleme sırasında kir ve hava 
kalıntılarından kaçınılmalıdır. Ardından 
ikinci serbest bırakma astarını yapışkan 
banttan çıkarın ve Bileşeni bir araya 
getirin. Tüm yüzey üzerine bastırın. 

VEBATEC BUTYL SPRAY astar 
olmadan kullanıldığında eskisi gibi aynı 
işleme yöntemi tarif edildi. 

Alt toprak gerektirmese bile, VEBATEC 
BUTYL SPRAY kalıbının ek kullanımı Alt 
tabakaya yapışma / yapışma ek olarak 
artmıştır. 

İŞLEME TALİMATLARI: 
VEBATEC BUTYL BANT ÇİFT TARAFLI 
YAPIŞTIRICI kutu Örneğin. makasla 
kesin. Yeraltının hiçbirinin Butil bandına 
plastikleştirici göçü gerçekleşir. Butil 
yapıştırıcılar çözücülere duyarlıdır. Kalıcı 
veya çözücülerle tekrar tekrar temastan 
kaçınılmalıdır. Düşen işleme sıcaklığı ile 
(içinde belirtilen işlem sıcaklığı) Artan 
işlem sıcaklığında ilk yapışma alt 
tabakalara ilk yapışma artar. 

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, 
ürünlerimizin amaçlanan kullanıma 
uygunlukları kendi sorumluluğunuzu 
kontrol etmek için. Ürün sorumluluğu 
tamamen geçerlidir. 
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