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Not: Bu bir makine çevirisidir - 
hatalardan sorumlu değiliz! 

Vebatec EPDM Folien 
AÇIKLAMA: 
Vebatec EPDM film, pencere ve cephe 
sızdırmazlığı, hava sızdırmazlığı ve 
yükselen neme karşı sızdırmazlık için 
kullanılır. Bina içine su ve yağmur 
girmesini, ayrıca inşaat açıklıklarına 
hava girmesini engeller. 

Birçok pencere ve cephe sistemi, dış su 
yalıtımı ve çerçeve ile alt tabaka 
arasında iç hava geçirmez sızdırmazlık 
gerektirir. Vebatec EPDM filmi, yapısal 
hareketleri telafi eden sabit bir nem 
bariyeri sunar. 

ÜRÜN AVANTAJLARI: 

• Hava koşullarına dayanıklı: UV 
radyasyonuna, hava kirliliğine ve 
diğer zararlı çevresel etkilere 
dayanıklıdır. 

• Sıcaklığa dayanıklı: Sıcaklık 
dalgalanmalarından bağımsız 
olarak esneklik ve esneme 
özelliklerini korur. 

• Biyolojik etkilere dayanıklıdır: 
Bakterilere, mikroorganizmalara, 
mantarlara ve köklere 
dayanıklıdır. 

• Elastik:% 300'e varan bir 
uzamaya ve% 100'ün üzerinde 
çok eksenli uzamaya sahiptir. 
Aşırı deformasyonda bile orijinal 
şekline ve boyutuna geri döner. 
Binaların ısıl ve yapısal 
hareketlerini emer. 

• Basınca dayanıklı: Mekanik 
yüklere veya aşırı basınç 
yüklerine dayanıklı. 

• Tüm yapı malzemeleriyle uyumlu: 
EPDM ve butil, diğer yapı 
malzemelerine aktarılan herhangi 
bir plastik katkı maddesi içermez. 
Tüm bina yüzeyleri ile 
uyumludurlar. 

• Kimyasal direnç: EPDM ve butil, 
harç, çimento, asitler veya 
polistirenler gibi diğer yapı 
malzemelerinden etkilenmez. 

• Nemde bozulma yok: EPDM ve 
butil su ve nemden etkilenmez ve 
ölçülebilir miktarda su emmez. 

• Çevre dostu ürün: Çevreye zararlı 
hiçbir madde içermez. Geri 
dönüştürülebilirdir, çevreye hiçbir 
olumsuz etkisi olmaksızın 
yakılarak açıkta depolanabilir. 

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. 
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