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

VEBATEC - 
CARAVAN 
REPARATURBAND 

• Wysokiej jakości, samoprzylepne 
Butyl - taśma naprawcza 

• Aluminium laminowane 
• Do użytku wewnętrznego i 

zewnętrznego 
• Kolory: biały, czarny, srebrny 

matowy 

OPIS: 
TAŚMY NAPRAWCZE DO PRZYCZEP 
KEMPINGOWYCH VEBATEC są 
wysokiej jakości taśmami 
samoprzylepnymi w różnych kolorach, 
składającymi się z kauczuk butylowy na 
podłożu aluminiowo-poliestrowym - - - 
Mieszanka. Rysuj pasy naprawcze 
VEBATEC CARAVAN REPAIR BELTS 
ze względu na doskonałą przyczepność 
na prawie wszystkich powierzchniach i 
wszechstronnych zastosowań. 

ZASTOSOWANIE: 
TAŚMA NAPRAWCZA KARAWANY 
VEBATEC: Stosowana wewnątrz i na 
zewnątrz jako uniwersalna taśma 
naprawcza najwyższej jakości w 
konstrukcji przyczep kempingowych, 
pojazdów i kontenerów: dachowych, 
ściennych i podłogowych. Maskowanie 
połączeń, przecieków i Połączenia z 
metalami, szkłem, tworzywami 
sztucznymi, drewnem, itp. Przejdź do 
klejenie folii i innych materiałów w 
sposób odporny na dyfuzję pary wodnej 

Warstwy hermetyczne. Uszczelnianie 
oświetlenia domowego, odpływy wody, 
Zbiornik ciepłej wody użytkowej. 
Uszczelnianie przecieków w 
Klimatyzacja, konstrukcje szklane, 
konstrukcje metalowe, przetwórstwo 
tworzyw sztucznych. 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE: 

• Materiał nośny: aluminium / 
kompozyt poliestrowy 

• Odporność na rozerwanie: 75 N / 25 
mm 

• Wydłużenie: 22% 
• Przyczepność przy 90° kącie 

oderwania 
o na szybie >30,0 N / 25 mm 
o na stali >30,0 N / 25 mm 
o na Eternit >30,0 N / 25 mm 

• Odporność na temperaturę: -30° C - 
+ 80° C 

• Temperatura stosowania: + 5° C - 
+40° C 

• Klej: kauczuk butylowy 
• FORMA DOSTAWY:Grubość 1 mm 

1,5 m małe opakowanie 
• Szerokość taśmy w mm: 50, 75, 100 
• Kolory: aluminium srebrny matowy, 

biały, czarny, polar laminowany 
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VEBATEC - 
CARAVAN 
REPARATURBAND 
VLIES KASCHIERT 

• Wysokiej jakości taśma butylowa - 
naprawcza 

• Vlies kaschiert 
• Nadający się do malowania, 

powlekany 
• Do użytku wewnętrznego i 

zewnętrznego 

OPIS: 
WEGETARIAŃSKA PRZYCZEPA 
KEMPINGOWA TAPA NAPRAWNA - 
Włóknina laminowana jest wysokiej 
jakości taśmą samoprzylepną składającą 
się z gumy butylowej na materiał nośny 
pokryty włókniną. Ze względu na 
Powłoka polarowa powoduje wydłużenie 
zakres zastosowań. WEGETARIAŃSKA 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TAPETA 
NAPRAWNA - Włóknina laminowana 
przez Laminat polarny może być 
malowany, wypełniany, jako Może być 
stosowany jako podłoże dla farb i 
powłok. VEBATEC CARAVAN REPAIR 
BAND - polar laminowany 
charakteryzuje się wszechstronnością i 
Zastosowania na prawie wszystkich 
powierzchniach. 

ZASTOSOWANIE: 
VEBATEC CARAVAN 
REPARATURBAND – Polar 
laminowany: do użytku wewnętrznego i 
zewnętrznego jako uniwersalna taśma 
naprawcza najwyższej jakości w 
Konstrukcja przyczepy kempingowej, 
pojazdu i kontenera: powierzchnia 
dachu, ścian i podłogi. Maskowanie 
połączeń, przecieków i Połączenia z 
metalami, szkłem, tworzywami 

sztucznymi, drewnem, itp. Do klejenia 
folii metodą dyfuzyjno-parową oraz inne 
hermetyczne warstwy. Uszczelnianie 
Lampy dachowe, odpływy wody, 
zbiorniki wody użytkowej. Uszczelnianie 
przecieków w systemach klimatyzacji, 
Konstrukcje szklane, konstrukcje 
metalowe, obróbka tworzyw sztucznych, 

VEBATEC CARAVAN 
REPARATURBAND – Wełna 
laminowana: jest używana, powinna być 
zainstalowana po Przykleić powlekaną 
taśmę klejącą lub pomalowane farbą. 
Powłoka farby, Związki wypełniające itp. 
bardzo dobrze przylegają do runa. 

SUBSTRAT PRZYGOTOWAWCZY: 
TAŚMA NAPRAWCZA DO PRZYCZEP 
KEMPINGOWYCH VEBATEC / 
VEBATEC CARAVAN REPAIR BAND - 
Włóknina laminowana: W celu uzyskania 
optymalnej przyczepności taśm 
naprawczych podłoże musi być suche, 
czyste, wolne od kurzu i brudu, oraz być 
wolne od substancji oddzielających i 
wolne od luźnego podłoża. Powierzchnie 
porowate lub piaszczyste muszą przed 
klejeniem poddany jest wstępnej 
obróbce podkładem adhezyjnym a 
powierzchnia może być utwardzona. Im 
bardziej zamknięty Im lepsza 
powierzchnia podłoża, tym lepiej 
Przyczepność taśmy klejącej. 

PROCESOWANIE: 
W przypadku np. napraw pokryć 
powierzchniowych Wstępna obróbka 
podłoża zgodnie z opisem, taśma 
przycięta na żądaną długość, folia 
oddzielająca na masę klejącą, umieścić 
taśmę na wierzchu i przyciśnij na całej 
powierzchni. 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE: 

• materiał nośny: polar / kompozyt 
poliestrowy 

http://www.vebatec.de/


 
 

VEBATEC– Chemische u. technische Produkte GmbH   Frankfurter Str. 121   D - 63303 Dreieich-Sprendlingen 
Tel: +0049 (0) 6103 / 728878     Fax: +0049 (0) 6103 / 728879 

E-mail: info@vebatec.de      Internet: www.vebatec.de 

• Odporność na rozerwanie: 125 N / 
25 mm 

• Wydłużenie: 25 % 
• Przyczepność przy 90° kącie 

oderwania: 
o na szybie >15,0 N / 25 mm 
o na stali >15,0 N / 25 mm 
o na Eternit >25,0 N / 25 mm 

• Temperatura stosowania: + 5° C - 
+40° C 

• Odporność na temperaturę: -30° C - 
+ 80° C 

• Klej: kauczuk butylowy 
• FORMA DOSTAWY: Grubość 1 mm 

1,5 m małe opakowanie 
• Szerokość taśmy w mm: 50,75,100 

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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