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

Vebatec
MONTAGEFIX
Monteringslim til indendørs brug
•
•
•
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•
•

Hurtig hærdning
Opløsningsmiddelfri
Slibbar
Kan males over
Høj start- og slutstyrke
Spændingsbalancering
Lugt og etiketfri
Kan males over og pudses over
Modstandsdygtig over for ældning
- ren hvid

BESKRIVELSE:
VEBATEC MONTAGEFIX er en 1komponent høj kvalitet Fastgørelse af
klæbemiddel med ekstrem indledende
klæbning, men lang justerbar.
Produktet er stabilt og lugtfrit.
ANVENDELSESOMRÅDER:
Limning af metaller, forskellige
plastmaterialer og Trækomponenter på
beton, murværk, gips osv. Limning af
træbaserede materialer, dekorative og
isolerende plader, f.eks. B. Styrofoam,
fodpaneler, PVC-kabelkanaler,
gipsplader, Stuk- og loftprofiler,
profilbrædder, dørkarme,
Vægbeklædning.
VEBATEC MONTAGEFIX skal kan ikke
bruges i Sanitetsområde til spejling og
glasbinding, akrylglas, og på bituminøse
og underjordiske overflader.
Til forvitrede udendørs applikationer og
ikke Anbefal korrosionsbeskyttede

metaller og ikke-jernholdige metaller vi
bruger VEBATEC BAUSTOFFKLEBER
BSK, Byggelim.
PRODUKTEGENSKABER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kemisk basis: acrylat
Hærdning: fysisk tørring
Specifik vægt: ca. 1,2 g / ml
Viskositet: fast pasta
Huddannelsestid (23 ° C / 50%
RF) ca. 10 minutter
Hærdningstid (23 ° C / 50% RF)
ca. 1,5 mm / 24 timer
Shore A: ca. 60
Temperaturbestandighed: -20 ° C
til + 80 ° C
Behandlingstemperatur: + 5 ° C til
+ 40 ° C
Opbevaringstid: 12 måneder
(beskyttes mod frost)
Mærkning: ingen
Trækstyrke: bøgetræ> 3,0 N /
mm², PVC> 2,7 N / mm²

SUBSOIL:
Overfladerne, der skal limes, skal være
stabile, fri for støv og fedt og løse Fjern
partikler. Ikke-absorberende overflader
med acetone eller Forrengør alkohol.
Belægningernes kompatibilitet og plast
med VEBATEC MONTAGEFIX skal
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gives udfør indledende tests, hvis det er
nødvendigt.
ANVENDELSESBEMÆRKNING:
En klæbende overflade skal være
absorberende. VEBATEC
MONTAGEFIX fortrinsvis som en streng
eller anvendes i prikker. Hvis det er
nødvendigt, er det også
Overfladeanvendelse z. B. muligt med
en hakket murske. Det Arbejdsemnet,
der skal limes, er på underlaget at trykke
på, z. B. Nederdele / væg. Det limede
dele kan justeres i ca. 10 minutter. Det
Selvklæbende tykkelse bør ikke være
mindre end 3 mm. VEBATEC
MONTAGEFIX kan håndtere
ujævnheder op til 1 Kompensere 5mm.

Anbefalinger, som vi baserede på vores
Giv erfaring efter din bedste viden ikkebindende og udgør ikke et
kontraktgrundlag Retlige forhold og
ingen tilknyttede forpligtelser fra
salgskontrakten. På grund af den
mangfoldighed, du kan ikke alle mulige
materialekombinationer u. konstruktive
forhold kontrolleres. Vi bed derfor om, at
vores produkter er egnede til den
tilsigtede anvendelse i sig selv Kontroller
selv ansvaret. Produktansvar bevarer sin
fulde gyldighed.

For meget tung eller stressende Vi
anbefaler limning indtil finalen Hærdning
mekanisk fastgørelse af Selvklæbende
forbindelse.
RENGØRING:
Fugt blot overskydende lim med det
Fjern kluden. Værktøjsrengøring med
vand. Blødgør det hærdede
klæbemiddel med vand og fjern
mekanisk.
LEVERINGSFORM:
310 ml patroner (370 g) 25 Patroner /
kartonfarve: ren hvid
OPBEVARINGSLIV
12 måneder mellem + 5 ° C og + 25 ° C i
uåbnede originale beholdere. Fra varme
og frost beskytte.
SPECIELLE INSTRUKTIONER:
Dette produkt er uden for
Fareidentifikation. Yderligere
Information for information om
håndtering, se Sikkerhedsdatablad i
henhold til 91/155 / EØF.
BEMÆRK:
Vores applikationsteknologi
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