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

Vebatec 
MONTAGEFIX 
Klej montażowy do użytku 
wewnętrznego 

• Szybkie utwardzanie 
• Bezrozpuszczalnikowy 
• Możliwość szlifowania 
• Możliwość odtworzenia 
• Wysoka wytrzymałość 

początkowa i końcowa 
• Wyrównanie napięć 
• Bezwonny i nieoznakowany 
• Może być pomalowany i 

otynkowany 
• Odporny na starzenie się - czysta 

biel 

OPIS: 
VEBATEC MONTAGEFIX jest 1-
komponentowym produktem wysokiej 
jakości. Klej mocujący z ekstremalną 
przyczepnością początkową, ale długi 
regulowany. 
Produkt jest stabilny i bezwonny. 

OBSZARY ZASTOSOWANIA: 
Klejenie metali, różnych tworzyw 
sztucznych i Elementy drewniane na 
betonie, murze, tynku itp. Klejenie 
materiałów drewnopochodnych, płyt 
dekoracyjnych i izolacyjnych np. 
Styropian, listwy przypodłogowe, kanały 
kablowe PCV, płyty gipsowo-kartonowe, 
Profile stucco i sufitowe, płyty profilowe, 
okładziny drzwi, Wykładziny ścienne. 

 

 

VEBATEC MONTAGEFIX nie powinien 
być stosowany w Obszar sanitarny, do 
klejenia luster i szkła, szkła akrylowego, i 
na powierzchniach bitumicznych i 
ziemistych. 

Do zastosowań zewnętrznych w 
warunkach atmosferycznych, a nie 
zalecamy stosowanie metali chronionych 
przed korozją i metali nieżelaznych 
zalecamy stosowanie VEBATEC 
BAUSTOFFKLEBER BSK, Klej 
budowlany. 

CECHY PRODUKTU 

• Podstawa chemiczna: Akrylan 
• Utwardzanie: suszenie fizyczne 
• Ciężar właściwy: ca. 1,2 g/ml 
• Lepkość: stabilna pasta 
• Czas tworzenia się skóry (23° 

C/50% R. F.) ok. 10 min. 
• Czas utwardzania (23° C/50 % 

R.F.) ca. 1,5 mm/24h 
• Shore A: ca. 60 
• Odporność na temperaturę: -20° 

C do + 80° C 
• Temperatura stosowania: + 5 ° C 

do + 40 ° C 
• Okres przydatności do spożycia: 

12 miesięcy (chronić przed 
mrozem) 

• Etykietowanie: brak 

http://www.vebatec.de/
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• Wytrzymałość na ścinanie: 
drewno bukowe > 3,0N/mm², 
PVC > 2,7N/mm² 

UNDERSTANDING: 
Powierzchnie klejone muszą być nośne, 
wolne od kurzu i tłuszczu, luźne. Usunąć 
cząsteczki. Powierzchnie niechłonne z 
acetonem lub Wstępnie oczyścić ducha. 
Zgodność powłok i tworzyw sztucznych 
z VEBATEC MONTAGEFIX muszą być 
podane W razie potrzeby należy 
przeprowadzić badania wstępne. 

NOTATKA APLIKACYJNA: 
Powierzchnia samoprzylepna powinna 
być chłonna. VEBATEC MONTAGEFIX 
najlepiej jako nitka lub Stosować w 
punktach. W razie potrzeby, również 
Aplikacja powierzchniowa np. za 
pomocą packi z karbem. Obrabiany 
przedmiot, który ma zostać połączony, 
ma zostać przymocowany do podłoża 
np. listwa przypodłogowa/ściana. 
Połączone części są regulowane na ok. 
10 minut. Grubość kleju nie powinna być 
mniejsza niż 3 mm. VEBATEC 
MONTAGEFIX może absorbować 
nierówności do 1 5 mm kompensacji. 

Dla bardzo ciężkich lub obciążonych 
naprężeniami Zalecamy sklejanie aż do 
końcowego Utwardzanie Mechaniczne 
mocowanie Złącze klejone. 

CZYSZCZENIE: 
Nadmiar kleju po prostu z wilgotnym 
klejem Zdejmij szmatę. Narzędzia należy 
czyścić wodą. Miękko stwardniały klej z 
wodą i usunąć mechanicznie. 

FORMA DOSTAWY: 
Naboje 310 ml (370g) 25 Kolor 
kartridża/kartonu: czysta biel 

MOŻLIWOŚĆ SKŁADOWANIA 
12 miesięcy, między + 5° C a + 25° C w 

nieotwarte oryginalne pojemniki. Od 
ciepła i mrozu Chronić. 

INSTRUKCJE SPECJALNE: 
Ten produkt jest poza Oznaczenie 
zagrożenia. Dalsze informacje W celu 
uzyskania informacji na temat obsługi 
prosimy o zapoznanie się z Karta 
charakterystyki zgodnie z 
91/155/EWG. 

UWAGA: 
Nasza technologia aplikacji Zalecenia, 
które przedstawiamy na podstawie 
naszych doświadczenie według naszej 
najlepszej wiedzy, są nie są wiążące i 
nie stanowią zobowiązania umownego 
Stosunek prawny i brak dodatkowych 
obowiązków z umowy sprzedaży. Ze 
względu na różnorodność nie wszystkie 
możliwe kombinacje materiałów oraz 
testowane są warunki konstrukcyjne. My 
dlatego prosimy o sprawdzenie, czy 
nasze produkty są odpowiednie dla 
zamierzony cel w swoim własnym by 
samemu sprawdzić odpowiedzialność. 
Odpowiedzialność za produkt zachowuje 
swoją pełną ważność. 
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