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

Vebatec EPDM & 
Gummi Klebstoff 

• Limning af folier, tætningsark, 
støbte dele fremstillet af EPDM, 
butyl, PIB, EVA til hinanden og til 
strukturelle underlag som: Eternit, 
beton, træ, metal, murværk og 
meget mere. 

• Limning af PE-folier, PU stift og 
fleksibelt skum, EPDM + 
gummimaterialer 

• Limning af PE-skumkantstrimler i 
afretningsområdet 

• God fugt og UV-bestandighed 
• Høj og hurtig kontakt vedhæftning 
• Høj modstandsdygtighed over for 

ældning 

BESKRIVELSE: 
Alsidigt klæbemiddel til limning fx: 
EPDM, skum som polyether, polyester til 
hinanden såvel som til limning af metal, 
træ, korkplade, pap, gummi, linned, 
tekstiler, filt, læder, elastiske limede 
sømme. og meget mere. Limning af PE-
skumkantstrimler i afretningsområdet, 
faldbeskyttelsesmåtter lavet af gummi - 
genbrugsmateriale og meget mere. 
- Høj vedhæftning (kontakt vedhæftning) 
- God fugtighed og UV-bestandighed 
Ikke egnet: PVC-bløde bindinger og 
polystyrenskum. Generelt og især på 
opløsningsmiddelfølsomme substrater, 
test klæbemidler på forhånd. 

 

 

 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER: 

• Behandlingstemperatur: Mellem - 
10 ° C og + 35 ° C. 

• Basis: Opløsningsmiddelbaseret 
styrengummi 

• Farve: Sort 
• Indledende vedhæftning: efter 

afblinking. 
• Massefylde: 0,92 g / cm3 
• Viskositet: 4500 mPas 
• Fast: ca. 53% 
• Forbrug: 250 - 800 g / m² 

afhængig af underlagets 
ujævnhed og absorptionsevne 

OPBEVARINGSLIV: 
Godt lukket, mellem + 5 ° C og + 25 ° C: 
12 måneder 

LEVERINGSFORM: 
Metalbeholder 

FAREOPLYSNINGER: 
Meget brandfarlig væske og damp. 
Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan 
forårsage døsighed og svimmelhed. 
Gentagen kontakt kan føre til ru eller 
revnet hud. Sikkerhedsinstruktioner: 
Indeholder acetone 99,5% Holdes væk 
fra varme, gnister, åben ild og varme 
overflader. Lad være med at ryge. Brug 
eksplosionssikkert elektrisk udstyr, 
ventilationssystemer, belysning, .... Tag 
forebyggende foranstaltninger mod 
elektrostatisk opladning. VED KONTAKT 
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MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand 
i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis 
det er muligt. Fortsæt skylning. 
Opbevares køligt på et ventileret sted. 

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER: 
Faresætninger Meget brandfarlig væske 
og damp. Forårsager hudirritation. 
Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan 
forårsage døsighed og svimmelhed. 
Skadelig for organismer, der lever i 
vand, med langvarig virkning. 
Sikkerhedsinstruktioner Holdes væk fra 
varme / gnister / åben ild / varme 
overflader. Lad være med at ryge. Træf 
foranstaltninger mod elektrostatiske 
opladninger. Undgå indånding af tåge / 
damp / aerosol. Brug kun udendørs eller 
i et godt ventileret område. Undgå 
udledning til miljøet. Må ikke komme i 
øjnene, på huden eller på tøjet. VED 
KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt 
med vand i flere minutter. Fjern 
kontaktlinser, hvis det er muligt. Fortsæt 
skylning. Hvis øjenirritation vedvarer: 
Søg lægehjælp. Opbevares på et godt 
ventileret sted. Andre farer: Hvis 
produktet behandles over et stort 
område i det bredere område og i de 
nederste etager, skal du undtage 
antændelseskilder som svejseudstyr, 
klokker, varmeplader, køleskabe, 
varmeapparater om natten osv.! Sæt 
advarselsskilte, der advarer om en 
eksplosiv atmosfære! 
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