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Not: Bu bir makine çevirisidir - 
hatalardan sorumlu değiliz! 

Vebatec EPDM & 
Gummi Klebstoff 

• Folyoların, sızdırmazlık 
tabakalarının, EPDM, butil, PIB, 
EVA'dan yapılmış kalıplanmış 
parçaların birbirine ve Eternit, 
beton, ahşap, metal, duvarcılık ve 
çok daha fazlası gibi yapısal alt 
tabakalara yapıştırılması. 

• PE folyolar, PU sert ve esnek 
köpük, EPDM + kauçuk 
malzemelerin yapıştırılması 

• Şap alanında PE köpük kenar 
şeritlerinin yapıştırılması 

• İyi nem ve UV direnci 
• Yüksek ve hızlı temas yapışma 
• Yaşlanmaya karşı yüksek direnç 

AÇIKLAMA: 
Yapıştırma için çok yönlü yapıştırıcı, 
örneğin: EPDM, polieter, polyester gibi 
köpükler ve metal, ahşap, mantar sunta, 
karton, kauçuk, keten, tekstil, keçe, deri, 
elastik yapıştırılmış dikişlerin 
yapıştırılması için. ve daha fazlası. Şap 
alanına PE köpük kenar şeritlerinin 
yapıştırılması, kauçuktan yapılmış 
düşme önleyici paspaslar - geri 
dönüşüm malzemesi ve çok daha 
fazlası. 
- Yüksek yapışma (temas yapışma) 
- İyi nem ve UV direnci 
Uygun değil: PVC yumuşak bağlar ve 
polistiren köpük. Genel olarak ve 
özellikle solvente duyarlı yüzeylerde 
yapıştırıcıları önceden test edin. 

 

 

TEKNİK ÖZELLİKLER: 

• İşleme sıcaklığı: - 10 ° C ile + 35 ° 
C arası 

• Esası: Solvent bazlı stiren kauçuk 
• Siyah renk 
• İlk yapışma: parladıktan sonra. 
• yoğunluk: 0,92 g/cm³ 
• viskozite: 4500 mPas 
• Katı: ca.53% 
• Tüketim: Yüzeyin pürüzlülüğüne 

ve emiciliğine bağlı olarak 250 - 
800 g / m² 

DEPOLAMA ÖMRÜ: 
İyi kapalı, + 5 ° C ile + 25 ° C arasında: 
12 ay 

TESLİMAT FORMU: 
Metal kap 

TEHLİKE BİLGİLERİ: 
Çok yanıcı sıvı ve buhar. Ciddi göz 
tahrişine neden olur. Uyuşukluğa ve baş 
dönmesine neden olabilir. Tekrarlanan 
temas pürüzlü veya çatlamış cilde neden 
olabilir. Güvenlik talimatları:% 99,5 
aseton içerir Isıdan, kıvılcımlardan, açık 
alevlerden ve sıcak yüzeylerden uzak 
tutun. Sigara içme. Patlamaya dayanıklı 
elektrikli ekipman, havalandırma 
sistemleri, aydınlatma vb. Kullanın. 
Elektrostatik yüklenmeye karşı önleyici 
tedbirler alın. GÖZLE TEMAS HALİNDE: 
Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. 
Mümkünse kontak lensleri çıkarın. 

http://www.vebatec.de/
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Durulamaya devam edin. Havalandırılan 
bir yerde serin tutun. 

GÜVENLİK TALİMATLARI: 
Tehlike beyanları Çok yanıcı sıvı ve 
buhar. Cilt tahrişine neden olur. Ciddi 
göz tahrişine neden olur. Uyuşukluğa ve 
baş dönmesine neden olabilir. Uzun 
süreli etkisiyle suda yaşayan 
organizmalar için zararlıdır. Güvenlik 
talimatları Isı / kıvılcım / açık alev / sıcak 
yüzeylerden uzak tutun. Sigara içme. 
Elektrostatik yüklenmelere karşı önlem 
alın. Sis / buhar / aerosol solumaktan 
kaçının. Yalnızca açık havada veya iyi 
havalandırılan bir alanda kullanın. 
Çevreye salınmasından kaçının. 
Gözlere, deriye veya giysilere temas 
ettirmeyin. GÖZLE TEMAS HALİNDE: 
Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. 
Mümkünse kontak lensleri çıkarın. 
Durulamaya devam edin. Göz tahrişi 
devam ederse: Tıbbi tavsiye / yardım 
alın. İyi havalandırılan bir yerde saklayın. 
Diğer tehlikeler: Ürün daha geniş bir 
alanda ve alt kat alanlarında geniş bir 
alanda işleniyorsa, kaynak ekipmanı, 
çanlar, ısıtma plakaları, buzdolapları, 
gece saklama ısıtıcıları vb. Gibi tutuşma 
kaynaklarını hariç tutun! Patlayıcı ortamı 
uyaran uyarı işaretleri asın! 
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