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Not: Bu bir makine çevirisidir - 
hatalardan sorumlu değiliz! 

Vebatec 
MONTAGEFIX 
İç mekan kullanımı için montaj 
yapıştırıcısı 

• Hızlı kürleşme 
• Solvent içermez 
• Zımparalanabilir 
• Üzeri boyanabilir 
• Yüksek başlangıç ve son güç 
• Gerginlik dengeleme 
• Koku ve etiketsiz 
• Üzeri boyanıp sıvanabilir 
• Yaşlanmaya dayanıklı - saf beyaz 

AÇIKLAMA: 
VEBATEC MONTAGEFIX, 1 bileşenli 
yüksek kaliteli İlk yapışkanlığı çok 
yüksek, ancak uzun yapıştırıcı 
ayarlanabilir. 
Ürün stabil ve kokusuzdur. 

UYGULAMA ALANLARI: 
Metallerin, çeşitli plastiklerin ve Beton, 
duvar, sıva vb. Üzerine ahşap bileşenler 
Ahşap esaslı malzemeleri, dekoratif ve 
yalıtım levhalarını yapıştırmak, ör. B. 
Strafor, süpürgelikler, PVC kablo 
kanalları, alçıpan, Sıva ve tavan 
profilleri, profil panoları, kapı kasaları, 
Duvar kaplamaları. 

VEBATEC 
MONTAGEFIX, kullanılmamalıdır Sıhhi 
alan, ayna ve cam yapıştırma için, akrilik 
cam, ve bitümlü ve yer altı yüzeylerinde. 

Dış mekan uygulamaları için değil 
Korozyona karşı korumalı metalleri ve 
demir içermeyen metalleri önerin  

 

 

VEBATEC BAUSTOFFKLEBER BSK 
kullanıyoruz, İnşaat yapıştırıcısı. 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 

• Kimyasal baz: akrilat 
• Sertleştirme: fiziksel olarak 

kuruma 
• Özgül ağırlık: yaklaşık 1,2 g / ml 
• Viskozite: sert macun 
• Kabuklaşma süresi (23 ° C /% 50 

R.F.) yaklaşık 10 dakika 
• Sertleşme süresi (23 ° C /% 50 

R.H.) yaklaşık 1,5 mm / 24 saat 
• Shore A: ca. 60 
• Sıcaklık direnci: -20 ° C ila + 80 ° 

C 
• İşleme sıcaklığı: + 5 ° C ila + 40 ° 

C 
• Raf ömrü: 12 ay (dondan 

koruyun) 
• İşaretleme: yok 
• Çekme kayma mukavemeti: kayın 

ağacı> 3.0N / mm², PVC> 2.7N / 
mm² 

YERALTI: 
Yapışkan yüzeyler sağlam, toz ve 
gresten arındırılmış, gevşek olmalıdır. 
Parçacıkları çıkarın. Asetonlu emici 
olmayan yüzeyler veya Ön temizleme 
alkolü. Kaplamaların uyumluluğu 
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VEBATEC MONTAGEFIX içeren 
plastikler verilmelidir gerekirse ön testleri 
yapın. 

UYGULAMA NOTU: 
Yapışkan yüzey emici olmalıdır. 
VEBATEC MONTAGEFIX tercihen tel 
olarak veya noktalar halinde uygulayın. 
Gerekirse ayrıca Yüzey uygulaması z. B. 
taraklı mala ile mümkündür. 
Yapıştırılacak iş parçası alt tabakaya 
basın, z. B. Süpürgelik / duvar. 
yapıştırılan parçalar yaklaşık 10 dakika 
ayarlanabilir. Yapıştırıcı kalınlığı 3 
mm'den az olmamalıdır. VEBATEC 
MONTAGEFIX, 1 adede kadar 
düzensizliğin üstesinden gelebilir 5 mm 
telafi edin. 

Çok ağır veya stresli Finale kadar 
yapıştırmanızı öneririz. Kürlenme 
mekanik sabitleme Yapışkan bağlantı. 

TEMİZLİK: 
Fazla tutkalı onunla nemlendirin Bezi 
çıkarın. Alet su ile temizlenir. Sertleşen 
yapıştırıcıyı su ile yumuşatın ve mekanik 
olarak çıkarın. 

TESLİMAT FORMU: 
310 ml kartuş (370g) 25 Kartuş / karton 
rengi: saf beyaz 

DEPOLAMA ÖMRÜ 
+ 5 ° C ile + 25 ° C arasında 12 ay 
açılmamış orijinal kaplar. Sıcaktan ve 
dondan koruyun. 

ÖZEL TALİMATLAR: 
Bu ürün, Tehlike tanımlama. ek bilgi 
kullanımla ilgili bilgi için bkz. 91/155 / 
EEC'ye göre güvenlik veri sayfası. 

NOT: 
Uygulama teknolojimiz Temel aldığımız 
öneriler Bilginiz dahilinde en iyi deneyimi 
verin bağlayıcı değildir ve sözleşmeye 
dayalı bir temel oluşturmaz Yasal ilişki 
ve yan yükümlülük yok satış 

sözleşmesinden. Çeşitlilik nedeniyle 
yapabileceğiniz tüm olası malzeme 
kombinasyonları değil u. yapıcı koşullar 
kontrol edilir. Biz bu nedenle 
ürünlerimizin aşağıdakiler için uygun 
olup olmadığını sorun kendi başına 
amaçlanan kullanım Sorumluluğu 
kendiniz kontrol edin. Ürün sorumluluğu 
tam geçerliliğini korur. 
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