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

Vebatec Universal 
Kontaktklebstoff 
Klej kontaktowy na bazie 
rozpuszczalnika 

• Klejenie się: Folia, guma, korek, 
filc, Skóra, membrany 
uszczelniające, części formowane 
wykonane z EPDM, Butyl, PIB, 
EVA między sobą i na 
strukturalnych Powierzchnie jak: 
Eternit, beton, drewno, Metal, 
murarstwo, itp. 

• Klejenie folii PE, PU twardych i 
Pianka elastyczna, EPDM + 
materiały gumowe 

• Klejenie listew brzegowych z 
pianki PE w obszarze jastrychu 

• Dobra odporność na wilgoć i 
promieniowanie UV 

• Wysoka i szybka przyczepność 
kontaktowa 

OPIS: 
Uniwersalny klej do klejenia np: pianki 
takie jak polieter, poliester, ze sobą i dla 
Klejenie metalu, drewna, korka, twardej 
tektury, kartonu, Guma, len, tekstylia, 
filc, skóra, elastyczne szwy klejowe. i 
wiele więcej. Klejenie listew brzegowych 
z pianki PE w Powierzchnia zgrzebna, 
maty chroniące przed upadkiem z gumy 
- materiał z recyklingu i wiele więcej 
- Wysoka przyczepność (przyczepność 
kontaktowa) 
- Dobra odporność na wilgoć i 
promieniowanie UV 

Nie nadaje się: Kleje miękkie PVC i 
pianka polistyrenowa. Ogólnie rzecz 
biorąc, a zwłaszcza w przypadku 
wrażliwych na rozpuszczalniki Podłoża, 
przeprowadzić próbne klejenie z 
wyprzedzeniem. 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE: 

• Temperatura stosowania: od - 
10°C do + 35°C. 

• Podstawa: Zawierający 
rozpuszczalnik kauczuk 
styrenowy 

• Kolor: czarny 
• Przyczepność początkowa: Po 

odparowaniu. 
• Gęstość zaludnienia: 0,92 g/cm³ 
• Lepkość: 4500 mPas 
• Solidny: ca.53% 
• Konsumpcja: 250 – 800 g/m² 
• W zależności od nierówności i 

chłonności podłoża 

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA: 
Ostrzeżenia o zagrożeniach Ciecz i para 
wodna wysoce łatwopalna. Powoduje 
podrażnienia skóry. Powoduje silne 
podrażnienie oczu. Może powodować 
senność i zawroty głowy. Szkodliwy dla 
organizmów wodnych, o 
długoterminowych skutkach. Wskazówki 
bezpieczeństwa Od 
ciepła/iskrzenia/otwartego 
płomienia/gorąca Trzymać z dala od 
powierzchni. Nie wolno palić. Środki 
przeciwko ładunki elektrostatyczne. 

http://www.vebatec.de/
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Inhalacja mgły/ Unikać pary 
wodnej/aerozolu. Tylko na zewnątrz lub 
w dobrze wentylowanych 
pomieszczeniach Korzystaj z 
rozrachunku. Unikać uwolnienia do 
środowiska. Nie dostaniesz się do oczu, 
na skórę ani na ubranie ...do wyjazdu. W 
KONTRAKCIE Z OCZAMI: Przez kilka 
minut. dokładnie spłukać wodą. 
Istniejące soczewki kontaktowe po 
Usunąć możliwość. Kontynuuj płukanie. 
Jeśli istnieje uporczywy Działanie 
drażniące na oczy: zasięgnąć porady 
lekarskiej/opieki medycznej ...do 
konsultacji. Przechowywać w dobrze 
wentylowanym miejscu. 

Inne zagrożenia: Podczas 
przetwarzania dużych powierzchni 
produkt w szerszym środowisku i w 
głębszym lesie Powierzchnie pocisków 
Źródła zapłonu, takie jak Sprzęt 
spawalniczy, dzwonki, płyty grzejne, 
lodówki, Z wyłączeniem grzejników 
nocnych itp.! Postawcie znaki 
ostrzegawcze, które ostrzegają przed 
atmosferą wybuchową! 

MOŻLIWOŚĆ SKŁADOWANIA: 
Dobrze uszczelnione, od + 5°C do 
+25°C: 12 miesięcy 

FORMA DOSTAWY: 
Pojemniki metalowe 

UWAGA: 
Nasze techniczne zalecenia dotyczące 
zastosowań, które zgodnie z naszą 
najlepszą wiedzą i w oparciu o nasze 
doświadczenie są niewiążące i nie 
stanowią zobowiązania umownego 
stosunek prawny i brak dodatkowych 
zobowiązań wynikających z Umowa 
sprzedaży. Ze względu na 
różnorodność, nie wszystkie możliwe 
Badane kombinacje materiałów i warunki 
projektowe będzie. Dlatego też prosimy 

o sprawdzenie, czy nasze produkty są 
odpowiednie dla zamierzony cel w 
swoim własnym by samemu sprawdzić 
odpowiedzialność. 
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