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Not: Bu bir makine çevirisidir - 
hatalardan sorumlu değiliz! 

Vebatec 
NATURSTEINSILIKON 

• Doğal taşların sızdırmazlığı 
• Zemin, duvar ve cephe alanındaki 

genleşme derzleri 
• Mantar ilacı, mantar önleyici, 

donanımlı 
• İç ve dış mekanlarda kullanın 
• Yapışkan 
• Çok iyi hava, yaşlanma ve UV 

direnci 

AÇIKLAMA: 
VEBATEC DOĞAL TAŞ SİLİKON, "RAL 
- CLASSIC ®" renk paleti renklerinde 
yüksek kaliteli bir doğal taş silikondur. 
Vebatec doğal taş silikonu, özellikle 
doğal taşın gereksinimleri için 
tasarlanmış, mantar önleyici bir derz 
dolgu macunudur. İç ve dış mekanlarda 
kullanılabilir. Sertleşme, kalıcı olarak 
elastik bir sızdırmazlık bileşiği halinde 
gerçekleşir. Kalıcı ıslak alanlarda 
kullanılabilir 

ÖZELLİKLER: 
İç mekanlarda kullanılabilir ve. Açık alan. 
UV ışınlarına, hava şartlarına ve 
yaşlanmaya dayanıklıdır. İşlemesi 
kolaydır. Birçok yüzeye mükemmel 
yapışma. 

Evrensel olarak kullanılabilir: 

• Yüzme havuzu, havuz, wellness 
ve. Sıhhi alan. 

• Zemin, duvar ve cephe alanları. 
• Pencere pervazları, tezgahlar, 

pencere pervazları vb. 

• Taş, sıhhi tesisat, pencere ve 
cepheler gibi hasarlı silikon 
derzlerin onarımı. 

• Mermer / doğal taş yüzme 
havuzlarının su altı derzleri dahil 
sızdırmazlığı ve derz dolgu işleri. 

• Doğal taşla bağlantılı dış ayna 
sızdırmazlığı için. 

Düşük kokulu, çekmez, solvent içermez. 
Metalleri aşındırmaz, geleneksel temizlik 
maddelerine dayanıklıdır. 

İŞLEME: 
Yüzeyler kuru olmalı, toz, gres ve 
yağdan ve herhangi bir ayırıcı madde 
içermemelidir. Gerekirse, alt tabakaları 
önceden zımparalayın. Gerekirse, alt 
tabakaya bağlı olarak, örn. Emiciliği 
yüksek yüzeylerde yapışkan / astar 
kullanın. Yapışma testleri ve ön testler 
yapın. Malzemeyi uyguladıktan sonra, 
gerekirse bir derz şablonu ile bir 
düzleştirme maddesiyle derzleri düzeltin. 
Akvaryumlar, tank sistemleri, bitümlü 
yüzeyler, PP, PE, neopren ve Teflon için 
uygun değildir. 

NOT: 
Uygulama teknolojisi önerilerimiz, 
bilgimiz dahilinde tecrübemize 
dayandırdığımız bağlayıcı değildir ve 
sözleşmeye dayalı bir temel oluşturmaz 
Yasal ilişki ve ikincil yükümlülük yok 

http://www.vebatec.de/
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Satın alma sözleşmesi. Çeşitlilik 
nedeniyle herkes yapamaz olası 
malzeme kombinasyonları ve yapıcı 
Koşullar kontrol edilir. Bu nedenle 
soruyoruz Amaçlanan amaca 
uygunluğuna göre ürünler Kendi 
sorumluluğunuzda kullanım amacı 
Kontrol. 
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