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

Vebatec Classic D3
Holzleim
•
•
•
•

Limninger udsat for fugt
Limning i vindue, trappe og
dørkonstruktion
Overfladelimning
Anvendes i korte cykluspresser

BESKRIVELSE:
VEBATEC CLASSIC D3 TRÆLIM er
baseret på en vandig dispersion af
modificeret Polyvinylacetat.

EN 204 D3. VEBATEC CLASSIC har en
hurtig Indstilling af tid og høj trækstyrke.
En form gennemskinneligt, hårdt og
vandafvisende lag.

ANSØGNING:
Limen er fantastisk til alle Træarbejde,
som også har en høj
modstandsdygtighed over for Fugt er
påkrævet. Velegnet til limning Møbler
såvel som i vindues- og dørkonstruktion,
det konstruktive Limning af træbaserede
materialer og meget mere. Produktet
tegner hurtig indstilling og høj trækstyrke
ud.
På grund af sine specielle egenskaber
er VEBATEC CLASSIC særligt velegnet
til limning af glatte overflader eller til
forstærkning af møbler, kan gøres
manuelt kan påføres (pensel, pensel
eller spatel) eller også mekanisk (rulleeller limpåføringsmaskine). Trælim bør
kun være på en af de overflader, der
skal limes sammen anvendes og efter
sammenføjning en skrueklemme eller
universal grebetang op til Hærdning kan
løses med tryk.

Rengøring: Når den er frisk, endnu ikke
indstillet limen kan fjernes med vand.
Efter Hærdning: mekanisk

EJENDOMME:
Produktet er modstandsdygtigt over for
Fugtighed. Det opfylder kravene i DIN

TEKNISKE SPECIFIKATIONER:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grundlag: PVA
Fast indhold: ca. 50%
Specifik vægt (20 °): ca. 1,1 g /
cm³
Viskositet: ca. 12.000 mPa.s.
pH-værdi (25 °): 5
Minimum behandlingstemperatur:
10 ° C
Våd farve: hvid
Farvetør: næsten gennemsigtig
Lugt: lugtfri
Antal komponenter: 1
Temperaturbestandighed: 60 ° 70 ° C
Fugtmodstand: i henhold til DINEN 204/205 D3
Åbningstid: 10 minutter
Forbrug (generelt): ca. 125 - 250
g / m²
Endelig styrke: 110 kg / cm²
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•

Pressetid: 10 - 30 minutter

Opløsningsmiddel: vand
OPBEVARING:
12 måneder mellem 10 ° C og 25 ° C i
uåbnede originale beholdere.
Viskositeten øges med
lagringstidspunktet. Ryst produktet mere
væske igen. Beskyt mod frost.
LEVERINGSFORM:
0,5 kg beholder, 1,0 kg beholder andre
containerstørrelser efter anmodning
Beskyttelsesforanstaltninger og
hygiejnebestemmelser: Dette
Produktet er uden for faremærkning. Det
Rengør ikke hænder med
opløsningsmidler. Yderligere information
kan findes i sikkerhedsdatabladet.
BEMÆRK:
Vores applikationstekniske anbefalinger
som vi baserer på vores erfaring efter
vores bedste overbevisning er ikkebindende og udgør ikke et kontraktligt
grundlag Retlige forhold og ingen
sekundære forpligtelser fra
Købskontrakt. På grund af
mangfoldigheden kan ikke alle mulige
materialekombinationer og konstruktive
Betingelser kontrolleres. Vi spørger
derfor vores Produkter til deres
egnethed til det tilsigtede formål Formål
med brug på eget ansvar kontrollere.
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