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

Vebatec Premium Z4 
Konsantre - su ile seyreltilebilir 

• Forankring med den højeste 
styrke 

• 4 godkendelser i et produkt 
• Styrenfrit 2-komponentsystem 
• Skal behandles med en standard 

applikationspistol 
• Behandl patronens indhold flere 

gange 

BESKRIVELSE: 
Premium Z4 er et højkvalitets 2-
komponent sammensat mørtelsystem 
med den højeste styrke. Anvendelse er 
ekspansionstrykfri kraftig fastgørelse. 
Fire godkendelser betyder den højeste 
kvalitet og alsidige anvendelse med kun 
et produkt. Patronen kan behandles med 
standard applikationspistoler. Indholdet 
af patronen kan behandles flere gange. 

Tilbehør: Godkendte gevindstænger og 
perforerede ærmer 

ANSØGNING: 
Kan bruges indendørs og udendørs. Til 
kraftig fastgørelse uden ekspansionstryk 
i massiv sten, beton, porøs og letbeton, 
hule blokke af beton, perforerede 
sandkalksten, lodrette perforerede 
mursten, faste mursten, natursten osv. 
Forarbejdes med en konventionel 
påføringspistol til fugemasse. 

FORPLIGTELSE: 
Til fastgørelse af facader, baldakiner, 
metalprofiler, konsoller, træ u. 
Metalkonstruktioner, gelændere, 
kabelruter, rørledninger,  

 

sanitetsgenstande, ankerstænger, 
dyvler, gitre, armeringsjern, 
gevindhylster, gevindstænger og meget 
mere. Også som klæbemørtel til f.eks. 
Beton, fiberbeton osv. Kan bruges. 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER: 

• Behandlingstemperatur: + 5 ° C til 
+ 35 ° C 

• Patrontemperatur: min. + 5 ° C 
• Farve: Komponenter: Hvid u. sort 

Blandet: grå 
• Konsistens: stabil 
• Materiale: vinylester 

LEVERINGSFORM: 
300 ml patron, 165 ml patron 

FORARBEJDNING: 
Fjern skruehætten fra patronen, Træk 
den gule låseklemme ud. Skru 
blandingsrøret på og klem materialet ud 
med en dispenseringspistol. Første slag 
må ikke bruges før en jævn, stribefri, grå 
Reaktionsharpiksen er farvet. Nu kan 
materialet behandles. Selv under 
behandling på det sørg for, at der altid er 
en ensartet grå farve. 
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BEMÆRK: 
Vores tekniske 
anvendelsesanbefalinger, vi baserede 
på vores erfaring efter vores bedste 
overbevisning er ikke-bindende og 
udgør ikke et kontraktligt grundlag 
Retlige forhold og ingen sekundære 
forpligtelser fra Købsaftale. På grund af 
mangfoldigheden er ikke alt muligt 
Materielle kombinationer u. konstruktive 
forhold kontrolleret vilje. Vi beder derfor 
om, at vores produkter er egnede til den 
tilsigtede anvendelse i sig selv Kontroller 
selv ansvaret. 
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