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Not: Bu bir makine çevirisidir - 
hatalardan sorumlu değiliz! 

Vebatec Universal 
Kontaktklebstoff 
Solvent bazlı kontakt yapıştırıcı 

• Yapıştırma: folyo, kauçuk, 
mantar, keçe, Deri, su yalıtım 
membranları, kalıplanmış parçalar 
EPDM, butil, PIB, EVA birbirleri 
arasında ve yapısal olarak Alt 
tabakalar: Eternit, beton, ahşap, 
Metal, duvarcılık ve çok daha 
fazlası. 

• PE filmlerin yapıştırılması, PU 
sert ve Yumuşak köpük, EPDM + 
kauçuk malzemeler 

• PE köpük kenar şeritlerinin 
yapıştırılması şap alanında 

• İyi nem ve UV direnci 
• Yüksek ve hızlı temas yapışması 

AÇIKLAMA: 
Yapıştırma için çok yönlü yapıştırıcı örn 
.: Polieter, polyester gibi süngerler 
birbirleriyle ve ayrıca Metal, ahşap, 
mantar sunta, karton, Kauçuk, keten, 
tekstil, keçe, deri, elastik yapıştırılmış 
dikişler. ve daha fazlası. PE köpük kenar 
şeritlerinin yapıştırılması Şap alanı, 
kauçuktan yapılmış düşme önleyici 
paspaslar - geri dönüşüm malzemesi ve 
çok daha fazlası. 
- Yüksek yapışma (temaslı yapışma) 
- İyi nem ve UV direnci 

Uygun değil: PVC yumuşak bağlar ve 
polistiren köpük. Genel olarak ve 
özellikle çözücülere duyarlı olanlar için 
Yüzeyler, önceden test yapıştırması 
yapın. 

 

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: yaklaşık% 53 
• Tüketim: 250 - 800 g / m² 
• Yüzeyin pürüzlülüğüne ve 

emiciliğine bağlı olarak 

GÜVENLİK TALİMATLARI: 
Tehlike beyanları Çok yanıcı sıvı ve 
buhar. Cilt tahrişine neden olur. Ciddi 
göz tahrişine neden olur. Uyuşukluğa ve 
baş dönmesine neden olabilir. Zararlı 
uzun süreli etkilere sahip suda yaşayan 
organizmalar için. Güvenlik talimatları Isı 
/ kıvılcım / açık alev / sıcaktan Yüzeyleri 
uzak tutun. Sigara içme. Karşı önlemler 
elektrostatik yüklerle karşılaşır. Sis 
solunması / Buhar / aerosolden kaçının. 
Yalnızca açık havada veya iyi 
havalandırılmış alanlarda Boşluk 
kullanın. Çevreye salınmasından 
kaçının. Gözlere, cilde veya giysilere 
girmeyin izin vermek. GÖZLE TEMAS 
HALİNDE: Birkaç dakika Suyla dikkatlice 
durulayın. Sonrasında mevcut kontakt 
lensler Seçeneği kaldır. Durulamaya 
devam edin. Israrcı Göz tahrişi: Tıbbi 
tavsiye / bakım alın danışın. İyi 
havalandırılan bir yerde saklayın. 

http://www.vebatec.de/
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Diğer tehlikeler: İşlerken Daha geniş 
alanda ve daha derinde ürün Zemin 
alanları gibi ateşleme kaynakları Kaynak 
cihazları, çanlar, ısıtma plakaları, 
buzdolapları, Gece depolama ısıtıcılarını 
vb. Hariç tutun! Uyarı levhaları asın, 
patlayıcı bir atmosferi uyaran! 

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

TESLİMAT FORMU: 
Metal kap 

NOT: 
Uygulama teknolojisi 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 ve yapısal koşullar 
kontrol edildi niyet. Bu nedenle 
ürünlerimizin aşağıdakilere uygun 
olmasını rica ediyoruz: kendi başına 
amaçlanan kullanım Sorumluluğu 
kendiniz kontrol edin. 
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