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Not: Bu bir makine çevirisidir - 
hatalardan sorumlu değiliz! 

Vebatec Classic D3 
Holzleim 

• Neme maruz kalan bağlar 
• Pencere, merdiven ve kapı 

yapımında yapıştırma 
• Yüzey yapıştırma 
• Kısa döngülü preslerde kullanın 

AÇIKLAMA: 
VEBATEC CLASSIC D3 AHŞAP 
TUTKALI sulu bir dispersiyona 
dayanmaktadır. Polivinil asetat. 

UYGULAMA: 
Tutkal herkes için harikadır Aynı 
zamanda yüksek mukavemete sahip 
olan ahşap Nem gereklidir. Yapıştırmaya 
uygun Mobilya, pencere ve kapı 
yapımında olduğu gibi, yapıcı Ahşap 
esaslı malzemelerin yapıştırılması ve 
çok daha fazlası. Ürün çekiyor hızlı 
sertleşme ve yüksek çekme dayanımı 
dışarı. 
VEBATEC CLASSIC, özel 
özelliklerinden dolayı özellikle düz 
yüzeylerin yapıştırılması veya 
mobilyaların güçlendirilmesi için 
uygundur, manuel olarak yapılabilir 
uygulanabilir (boya fırçası, fırça veya 
spatula) veya ayrıca mekanik (rulo veya 
tutkal uygulama makinesi). Ahşap tutkalı 
yapıştırılacak yüzeylerden sadece 
birinde olmalıdır uygulandı ve katıldıktan 
sonra bir vida kelepçesi veya üniversal 
kavrama pensesi Kürlenme basınçla 
sabitlenebilir. 

ÖZELLİKLER: 
Ürün şunlara dayanıklıdır Nem. 
Gereksinimlerini karşılar DIN EN 204 

D3. VEBATEC CLASSIC, hızlı 
Sertleşme süresi ve yüksek çekme 
dayanımı. Bir form yarı saydam, sert ve 
suya dayanıklı tabaka. 

temizlik: Taze olduğunda henüz 
ayarlanmadı yapıştırıcı su ile çıkarılabilir. 
Sonra Sertleştirme: mekanik 

TEKNİK ÖZELLİKLER: 

• Baz: PVA 
• Katı içerik: yaklaşık% 50 
• Özgül ağırlık (20 °): yaklaşık 1,1 g 

/ cm³ 
• Viskozite: yaklaşık 12.000 mPa.s. 
• PH değeri (25°): 5 
• Minimum işlem sıcaklığı: 10 ° C 
• Islak renk: beyaz 
• Kuru renk: neredeyse şeffaf 
• Koku: kokusuz 
• Bileşen sayısı: 1 
• Sıcaklık direnci: 60° - 70° C 
• Nem direnci: nach DIN-EN 

204/205 D3 
• Açık kalma süresi: 10 dakika 
• Tüketim (genel): yaklaşık 125-250 

g / m² 
• Nihai güç: 110 kg/cm² 
• Presleme süresi: 10 – 30 Dakika 

http://www.vebatec.de/
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Çözücü: Su 

DEPOLAMA: 
10 ° C ile 25 ° C arasında 12 ay 
açılmamış orijinal kaplar. Viskozite artar 
saklama süresi. Ürünü sallayın tekrar 
daha akıcı. Dondan koruyun. 

TESLİMAT FORMU: 
0.5kg konteyner, 1.0kg konteyner diğer 
konteyner boyutları istek üzerine 

Koruyucu önlemler ve hijyen 
kuralları: Bu Ürün tehlike etiketinin 
dışında. Ellerinizi çözücülerle 
temizlemeyin. Daha fazla bilgi güvenlik 
bilgi formunda bulunabilir. 

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 ve yapıcı 
Koşullar kontrol edilir. Bu nedenle 
soruyoruz Amaçlanan amaca 
uygunluğuna göre ürünler Kendi 
sorumluluğunuzda kullanım amacı 
Kontrol. 

 

http://www.vebatec.de/

