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

Vebatec Universal
Kontaktklebstoff
Opløsningsmiddelbaseret kontaktlim
•

•

•
•
•

Limning af: folier, gummi, kork,
filt, Læder,
vandtætningsmembraner, støbte
dele EPDM, butyl, PIB, EVA
indbyrdes og på strukturelle
Underlag som: Eternit, beton, træ,
Metal, murværk og meget mere.
Limning af PE folier, PU hård og
Blødt skum, EPDM +
gummimaterialer
Limning af PE-skumkantstrimler i
afretningsområdet
God fugt og UV-bestandighed
Høj og hurtig kontakt vedhæftning

BESKRIVELSE:
Alsidigt klæbemiddel til limning fx: Skum
såsom polyether, polyester med
hinanden såvel som til Limning af metal,
træ, korkplade, pap, Gummi, linned,
tekstiler, filt, læder, elastiske limede
sømme. og meget mere. Limning af PEskumkantstrimler ind Afretningsområde,
faldbeskyttelsesmåtter lavet af gummi genbrugsmateriale og meget mere.
- Høj vedhæftning (kontakt vedhæftning)
- God fugtighed og UV-modstand
Ikke egnet: PVC-bløde bindinger og
polystyrenskum. Generelt og især for
dem, der er følsomme over for
opløsningsmidler Underlag, udfør
testbinding på forhånd.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Behandlingstemperatur: Mellem 10 ° C og + 35 ° C.
Basis: Opløsningsmiddelbaseret
styrengummi
Farve: Sort
Indledende vedhæftning: efter
blinkning.
Massefylde: 0,92 g / cm3
Viskositet: 4500 mPas
Fast stof: ca. 53%
Forbrug: 250 - 800 g / m²
Afhængig af overfladens
ujævnhed og absorptionsevne

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER:
Faresætninger Meget brandfarlig væske
og damp. Forårsager hudirritation.
Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan
forårsage døsighed og svimmelhed.
Skadelig til vandorganismer med
langvarige virkninger.
Sikkerhedsinstruktioner Fra varme /
gnister / åben ild / varm Hold overflader
væk. Lad være med at ryge.
Foranstaltninger mod opfylde
elektrostatiske opladninger. Indånding af
tåge / Undgå damp / aerosol. Kun
udendørs eller i godt ventilerede
områder Brug mellemrum. Undgå
udledning til miljøet. Må ikke komme i
øjnene, på huden eller på tøjet at lade.
HVIS I ØJNE: I et par minutter Skyl
forsigtigt med vand. Eksisterende
kontaktlinser efter Fjern valgmulighed.
Fortsæt skylning. Med vedholdende
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Øjenirritation: Søg lægehjælp
konsultere. Opbevares på et godt
ventileret sted.
Andre farer: Ved behandling af Produkt
i bredere område og dybere Tændkilder
på gulvområder, f.eks Svejseudstyr,
klokker, varmeplader, køleskabe,
Ekskluder opvarmningsovne om natten
osv.! Sæt advarselsskilte, som advarer
om en eksplosiv atmosfære!
OPBEVARINGSLIV:
Godt lukket, mellem + 5 ° C og + 25 ° C:
12 måneder
LEVERINGSFORM:
Metalbeholder
BEMÆRK:
Vores tekniske
anvendelsesanbefalinger, vi baserede
på vores erfaring efter vores bedste
overbevisning er ikke-bindende og
udgør ikke et kontraktligt grundlag
Retlige forhold og ingen sekundære
forpligtelser fra Købsaftale. På grund af
mangfoldigheden er ikke alt muligt
Materialekombinationer og strukturelle
forhold kontrolleret vilje. Vi beder derfor
om, at vores produkter er egnede til den
tilsigtede anvendelse i sig selv Kontroller
selv ansvaret.
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