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Not: Bu bir makine çevirisidir - 
hatalardan sorumlu değiliz! 

VEBATEC - 
CARAVAN 
REPARATURBAND 

• Yüksek kaliteli, kendinden yapışkanlı 
Butil tamir bandı 

• Lamine alüminyum 
• İç mekan ve. Açık alan 
• Renkler: beyaz, siyah, mat gümüş 

AÇIKLAMA: 
VEBATEC KARAVAN TAMİR 
BANTLARI farklı renklerde yüksek 
kaliteli yapışkan bantlardır. Alüminyum / 
polyester taşıyıcı malzeme üzerinde butil 
kauçuk - Bileşik. VEBATEC KARAVAN 
TAMİR BANTI ÇİZİN neredeyse tüm 
yüzeylere mükemmel yapışma ile 
karakterizedir ve çok yönlü uygulamalar. 

UYGULAMA: 
VEBATEC KARAVAN TAMİR BANTI: İç 
mekanlarda kullanılabilir ve Dışında 
evrensel bir tamir bandı olarak Karavan, 
araç ve konteyner yapımında en yüksek 
kalitede: çatı, duvar ve zemin alanı. 
Maskeleme derzleri, sızıntılar ve Metal, 
cam, plastik, ahşap ve çok daha 
fazlasıyla bağlantılar. İçin Folyoların ve 
diğerlerinin buhar difüzyonuna dayanıklı 
yapıştırılması Hava geçirmez katmanlar. 
Çatı pencerelerinin, su giderlerinin 
sızdırmazlığı, Kullanım suyu deposu. 
Sızıntıların kapatılması Klima, cam yapı, 
metal yapı, plastik işleme. 

TEKNİK ÖZELLİKLER: 

• Taşıyıcı malzeme: alüminyum / 
polyester kompozit 

• Yırtılmaya dayanıklı: 75 N / 25 mm 

• Gerginlik: 22% 
• 90 ° soyulma açısında yapışma 

kuvveti 
o camda >30,0 N / 25 mm 
o çelikte >30,0 N / 25 mm 
o Eternit'te >30,0 N / 25 mm 

• Sıcaklık direnci: -30° C - + 80° C 
• Uygulama sıcaklığı: + 5° C - +40° C 
• Yapıştırıcı: butil kauçuk 
• TESLİMAT FORMU:1mm Gücü 

1,5m Perakende satış paketlemesi 
• Bant genişliği in mm: 50, 75, 100 
• Renkler: mat alüminyum gümüş, 

beyaz, siyah, polar lamine 

VEBATEC - 
CARAVAN 
REPARATURBAND 
VLIES KASCHIERT 

• Yüksek kaliteli butil tamir bandı 
• Lamine polar 
• Boyanabilir, kaplanabilir 
• İç mekan ve. Açık alan 

AÇIKLAMA: 
VEBATEC KARAVAN TAMİR BANDI - 
polar lamine, butil kauçuktan yapılmış 
yüksek kaliteli bir yapışkan banttır 
muflon kaplı bir taşıyıcı malzeme. 
İçinden Polar kaplama, uzun süreli 
Uygulama aralığı. VEBATEC KARAVAN 
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TAMİR BANDI - yün ile lamine edilmiştir 
Polar laminasyonun üzeri boyanabilir, 
üzeri mala ile Substrat, boya ve 
kaplamalar için kullanılabilir. VEBATEC 
KARAVAN TAMİR BANTI - polar lamine, 
çok yönlü olması ile karakterizedir 
Hemen hemen tüm yüzeylerde 
uygulamalar. 

UYGULAMA: 
VEBATEC CARAVAN 
REPARATURBAND – Lamine polar: İç 
mekanlarda kullanılabilir ve Açık alan en 
yüksek kalitede evrensel bir tamir bandı 
olarak Karavan, araç ve konteyner 
yapımı: çatı, duvar ve taban alanı. 
Maskeleme derzleri, sızıntılar ve Metal, 
cam, plastik, ahşap ve çok daha 
fazlasıyla bağlantılar. Folyoların buhar 
difüzyon geçirmez şekilde yapıştırılması 
ve diğer hava geçirmez katmanlar. 
Sızdırmazlık Çatı pencereleri, su 
giderleri, servis suyu depoları. 
Klimalardaki sızıntıların kapatılması, 
Cam konstrüksiyon, metal 
konstrüksiyon, plastik işleme, 

VEBATEC CARAVAN 
REPARATURBAND – Lamine polar: 
Kullanılır, sonra gerekir Bandı yapıştırın 
veya bir Boya sağlanabilir. Boya işi, 
Dolgu maddeleri vb. Yapağıya çok iyi 
yapışır. 

ALT YÜZEY HAZIRLAMA: 
VEBATEC CARAVAN 
REPARATURBAND / VEBATEC 
CARAVAN REPARATURBAND – Vlies 
kaschiert: Onarım bantlarının optimum 
yapışmasını sağlamak için yüzeyler 
kuru, temiz ve ücretsiz olmalıdır. ayırıcı 
maddelerden ve gevşek zeminden 
arındırılmış. Gözenekli veya 
zımparalanmış yüzeylere sahip olmalıdır 
yapıştırmadan önce bir astar ile ön 
işlemden geçirilmiştir ve yüzeyi 

katılaştırın. Daha kapalı yeraltı yüzeyi ne 
kadar iyi olursa Bandın yapışması. 

İŞLEME: 
Örneğin yüzey kaplama onarımları 
Substratı açıklandığı gibi ön işleme tabi 
tutun, bant Ayırma filmini istenen 
uzunlukta kesin yapıştırıcıdan çıkarın, 
bandı yerleştirin ve Her yerde tuşuna 
basın. 

TEKNİK ÖZELLİKLER: 

• Taşıyıcı malzeme: polar / polyester 
kompozit 

• Yırtılmaya dayanıklı: 125 N / 25 mm 
• Gerginlik: 25 % 
• 90 ° soyulma açısında yapışma 

kuvveti: 
o camda >15,0 N / 25 mm 
o çelikte >15,0 N / 25 mm 
o Eternit'te >25,0 N / 25 mm 

• Uygulama sıcaklığı: + 5° C - +40° C 
• Sıcaklık direnci: -30° C - + 80° C 
• Yapıştırıcı: butil kauçuk 
• TESLİMAT FORMU: 1mm Gücü 

1,5m Perakende satış paketlemesi 
• Bant genişliği in mm: 50,75,100 

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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