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

Vebatec Classic D3 
Holzleim 

• Kleje narażone na wilgoć 
• Klejenie w konstrukcji okien, 

schodów i drzwi 
• Klejenie powierzchniowe 
• Zastosowanie w prasach o 

krótkim cyklu pracy 

OPIS: 
VEBATEC CLASSIC D3 KLEJ DO 
DREWNA opiera się na wodnej dyspersji 
zmodyfikowanego Polioctan winylu. 

ZASTOSOWANIE: 
Klej doskonale nadaje się do wszystkich 
stolarka, gdzie również wysoka 
odporność na wilgotność jest 
wymagana. Nadaje się do klejenia 
meble, jak również w konstrukcji okien i 
drzwi, konstrukcyjne Klejenie materiałów 
drzewnych, itp. Produkt rysuje 
charakteryzuje się szybkim tempem 
wiązania i wysoką wytrzymałością na 
rozciąganie Odjazd. 
Ze względu na swoje szczególne 
właściwości VEBATEC CLASSIC jest 
szczególnie odpowiedni do klejenia 
gładkich powierzchni lub wzmacniania 
mebli, może być ręcznie być stosowany 
(pędzel, pędzel lub szpachelka) lub 
również mechanicznie (wałek lub 
rozsiewacz kleju). Klej do drewna 
powinny być nakładane tylko na jedną z 
łączonych powierzchni stosowane i po 
połączeniu przez zacisk śrubowy lub 
uniwersalne szczypce ręczne do 

utwardzanie może być utrwalone pod 
ciśnieniem. 

WŁAŚCIWOŚCI: 
Produkt jest odporny na Wilgoć. Spełnia 
on wymogi DIN EN 204 D3. VEBATEC 
CLASSIC ma szybki Czas ustawiania i 
wysoka wytrzymałość na rozciąganie. 
Tworzy on przezroczysta, twarda i 
odporna na wodę warstwa. 

Sprzątanie: W stanie świeżym, jeszcze 
nie ustalonym klej może być usunięty 
wodą. Po Utwardzanie: Mechaniczne 

DANE TECHNICZNE: 

• Podstawa: PVA 
• Zawartość substancji stałej: około 

50%. 
• Ciężar właściwy (20°): około 1,1 

g/cm3. 
• Lepkość: ok. 12.000 mPa.s 
• pH Wert (25°): 5 
• Minimalna temperatura 

przetwarzania: 10° C 
• kolor mokry: biały 
• Kolor suchy: prawie przezroczysty 
• Zapach: bezzapachowy 
• Liczba komponentów: 1 

http://www.vebatec.de/
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• Odporność na temperaturę: 60° - 
70° C 

• Odporność na wilgoć: nach DIN-
EN 204/205 D3 

• Czas otwarcia: 10 minut 
• Zużycie (ogólne): około 125 - 250 

g/m² 
• Ostateczna siła: 110 kg/cm² 
• Czas prasowy: 10 – 30 Minuty 

Rozpuszczalniki: Woda 

MAGAZYN: 
12 miesięcy, od 10°C do 25°C w 
nieotwarte oryginalne pojemniki. 
Lepkość wzrasta wraz z czas 
przechowywania. Poprzez wstrząsanie 
produktem Znowu więcej płynu. Chronić 
przed mrozem. 

FORMA DOSTAWY: 
0,5 kg pojemnik, 1,0 kg pojemnik inne 
rozmiary pojemników na żądanie 

środki ochronne i przepisy dotyczące 
higieny: To Produkt znajduje się poza 
oznaczeniem niebezpieczeństwa. Nie 
czyścić rąk rozpuszczalnikiem. Dalsze 
informacje można pobrać z karty 
charakterystyki. 

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 materiałowe i konstrukcyjne 
Okoliczności. W związku z tym 
zwracamy się z prośbą, aby nasze 
produktów pod kątem ich przydatności 
do zamierzonego zastosowania 

przeznaczone do wykorzystania na 
własną odpowiedzialność do Kontrola. 

 

http://www.vebatec.de/

