
 
 

VEBATEC– Chemische u. technische Produkte GmbH   Frankfurter Str. 121   D - 63303 Dreieich-Sprendlingen 
Tel: +0049 (0) 6103 / 728878     Fax: +0049 (0) 6103 / 728879 

E-mail: info@vebatec.de      Internet: www.vebatec.de 

Not: Bu bir makine çevirisidir - 
hatalardan sorumlu değiliz! 

Vebatec 
Fensteranschlussbän
der 
BÄNDER / DICHTBÄNDER: 

• FI-D 
• FA-D 
• DUO VARIABEL 
• BAUELEMENTE ANSCHLUSS- / 

DICHTBAND 

VEBATEC FENSTERANSCHLUSS 
PRODUKTE için Yenileme ve yeni 
binalarda kullanıma uygundur. 
Kurdeleler PES ve PE nonwoven 
kombinasyonundan oluşur kendinden 
yapışkanlı bir şerit ile donatılmıştır. 
Esnek olan Folyo, bina hareketlerini 
güvenilir bir şekilde algılar. Bağlantı 
bantları polar yüzeyden 
kaynaklanmaktadır Üzeri boyanıp 
sıvanabilir. Şeritler basit ve RAL uyumlu 
kurulum için hızlı işlem uygun. Kayışları 
yapıya takmak için: VEBATEC 
SIZDIRMAZLIK YAPIŞTIRICI PENCERE 
BAĞLANTISI da VEBATEC SPREY 
YAPIŞTIRICI PENCERE BAĞLANTISI. 

FI-D INNEN: Binanın içine montaj için. 
- Uzunluk: 30 m, bant genişliği: 75 mm, 
100 mm, 150 mm 
- Kalınlık: 0,49 mm, Folyo bileşimi: 
kombinasyonu PES + PE, hava 
geçirmezlik EN 1026: an <0.1 
- sd Wert EN 1931 / EN 12572 : 40 m 
- Yangın davranışı EN ISO 11925-2 : 
2010: Klasse E 
- Sıcaklık direnci : -40°C bis + 80°C 
- UV kararlılığı / hava direnci (serbestçe 

yıpranmış): 3 ay, işlem sıcaklığı: + 5 ° C 
ila + 40 ° 

FA-D AUSSEN: Binanın dışına montaj 
için. 
- Uzunluk: 30 m, bant genişliği: 75 mm, 
100 mm, 150 mm 
- Kalınlık: 0,37 mm, film bileşimi: 
kombinasyonu PES + PP, hava 
geçirmezlik EN 1026: an <0.1 
- sd Wert EN 1931 / EN 12572 : 0,04 m 
- Yangın davranışı EN ISO 11925-2 : 
2010: Klasse E 
- Sıcaklık direnci : -40°C -e + 80°C 
- UV kararlılığı / hava direnci (serbestçe 
yıpranmış): 3 ay, işlem sıcaklığı: + 5 ° C 
ila 40 ° 

DUO-VARIABEL: Malzeme 
kombinasyonu ile mümkün kılınmıştır / İç 
kısım için kompozisyon kullanımı ve 
Yapının dışında. 
- Uzunluk: 25 m, bant genişliği: 75 mm, 
kalınlık: 0.63 mm 
- Folyo bileşimi: PES + PA 
kombinasyonu 
- Hava geçirmezlik EN 1026: an <0.1 
- sd Wert EN 1931 / EN 12572 : 0,5 m < 
Sd 20 m 
- PB 4.1/12-134-1 MPFA : nem 
değişkeni 
- Yangın davranışı EN ISO 11925-2 : 
2010: Klasse E 
- Sıcaklık direnci: -40 ° C ila + 80 ° C 
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- UV kararlılığı / hava direnci: 6 ay 
- İşleme sıcaklığı: + 5 ° C ila 40 °C 

BAUELEMENTE – ANSCHLUSS- / 
DICHTBAND 
Elastik, buhara dayanıklı butil bant, tek 
taraflı tam yüzey yapıştırıcı, bir tarafı 
lamine edilmiş polyester keçe tabakası 
ile. Bağlantı noktalarının hava geçirmez 
şekilde kapatılması ve köprülenmesi için 
Binanın sıcak tarafında bina inşaatı ve 
cephe inşaatı Bina kaplaması. Taşıyıcı 
malzeme: alüminyum / polyester 
kompozit. Uzunluk: 10 m, bant genişliği: 
100 mm, kalınlık 0.8 mm 
Yırtılmaya dayanıklı: 75 N / 25 mm 
Uzama:% 22, 90 ° 'de yapışma kuvveti 
Soyma açısı: 
- camda >30,0 N / 25 mm 
- çelikte >30,0 N / 25 mm 
Sıcaklık dayanımı: -30 ° C ila + 110 ° C 
Uygulama sıcaklığı: + 5 ° C ila + 40 ° C 
Yapıştırıcı: butil kauçuk, yapı malzemesi 
sınıfı: DIN 4102 / B2 

NOT: 
Teknik uygulama önerilerimiz, 
tecrübemizi bilgimizin en iyisine 
dayandırıyoruz bağlayıcı değildir ve 
sözleşmeye dayalı bir temel oluşturmaz 
Yasal ilişki ve ikincil yükümlülük yok 
Satın alma sözleşmesi. Çeşitlilik 
nedeniyle, hepsi mümkün değil Malzeme 
kombinasyonları u. yapıcı koşullar 
kontrol edildi niyet. Bu nedenle 
ürünlerimizin aşağıdakiler için uygun 
olmasını rica ediyoruz: kendi başına 
amaçlanan kullanım Sorumluluğu 
kendiniz kontrol edin. Ürün sorumluluğu 
kalır tamamen geçerliliği. 
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