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Uwaga: Jest to tłumaczenie 
maszynowe – nie ponosi 
odpowiedzialności za błędy w 
tłumaczeniu. 

 

VEBATEC 
GLÄTTMITTEL 

 

OPIS: 
Do wygładzania powierzchni mas 
uszczelniających. Gotowy do użycia w 
butelce z rozpylaczem o pojemności 500 ml. 
Dodanie wody nie jest konieczne, ponieważ 
zawartość ma już optymalną konsystencję. 
Świeżą spoinę silikonową należy wygładzić w 
obrębie w czasie formowania się skóry, aby 
uzyskać optymalny efekt. aby osiągnąć 
optymalny rezultat. 
 
Postępuj w następujący sposób: 
 
Najpierw należy przetestować środek 
wygładzający w niewidocznym miejscu. 
przetestuj go w niewidocznym miejscu. 
 

• Spryskać świeżo nałożoną powierzchnię 
szczeliwa spryskać środkiem 
wygładzającym Vebatec 

• Stosować oszczędnie, tylko w 
określonych przypadkach. ilość. 

• Lekko zwilżyć szablon do spoin Vebatec i 
wygładzić go. i wygładzić nim spryskaną 
powierzchnię. 

• Niezwłocznie usuń nadmiar środka 

wygładzającego z od krawędzi złącza. 

Do nakładania nie należy używać pędzli ani 
palców. nie używać pędzla ani palców do 
nakładania preparatu wygładzającego 
zostaną pozostawione. Są one trudne do 
usunięcia i dlatego należy unikać ich od 
samego początku. 
 
Zamiast tego stosuje się narzędzia takie jak 
Vebatec szablony do spoin, gładziki 
silikonowe lub Szpatułki silikonowe są 
odpowiednie do rozprowadzania 
równomiernie rozprowadzić środek. 
 
Nadmiar materiału należy natychmiast 
usunąć za pomocą czystej wody. 
Natychmiast usunąć czystą wodą, aby nie 
pozostawić trwałych śladów. W ten sposób 
uzyskuje się równomierną strukturę I 
oczyścić złącza. 

 
UWAGA: Nasze zalecenia techniczne 
zalecenia, które są oparte na naszych nasze 
doświadczenie, zgodnie z naszą najlepszą 
wiedzą, są nie są wiążące i nie mają 
charakteru umownego. stosunku prawnego 
i żadnych zobowiązań wtórnych 
wynikających z z umowy kupna-sprzedaży. 
Ze względu na różnorodność, nie wszystkie 
możliwe możliwe kombinacje materiałów i 
rozwiązań konstrukcyjnych można 
sprawdzić warunki. W związku z tym 
prosimy o nasze produkty pod kątem ich 
przydatności dla zamierzonego użycia na 
własną odpowiedzialność. 
odpowiedzialność własna. 
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