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Not: Bu bir makine çevirisidir - 
hatalardan sorumlu değiliz! 

Vebatec Premium Z4 

• En yüksek güçle ankraj 
• Tek üründe 4 onay 
• Stiren içermeyen, 2 bileşenli 

sistem 
• Standart bir uygulama tabancası 

ile işlenecek 
• Kartuşun içindekileri birkaç kez 

işleyin 

AÇIKLAMA: 
Premium Z4, en yüksek mukavemete 
sahip, yüksek kaliteli 2 bileşenli bir 
kompozit harç sistemidir. Kullanım, 
genleşme basıncı içermeyen ağır hizmet 
tipi bağlantıdır. 4 onay, tek bir ürünle en 
yüksek kalite ve çok yönlü kullanım 
anlamına gelir. Kartuş, standart 
uygulama tabancaları ile işlenebilir. 
Kartuşun içeriği birkaç kez işlenebilir. 

Aksesuarlar: Onaylı dişli çubuklar ve 
delikli manşonlar 

UYGULAMA: 
İç ve dış mekanlarda kullanılabilir. Masif 
taş, beton, gözenekli ve hafif betonda 
genleşme basıncı olmadan ağır hizmet 
tipi sabitleme için, betondan yapılmış içi 
boş bloklar, delikli kum-kireç tuğlaları, 
dikey delikli tuğlalar, masif tuğlalar, 
doğal taş vb. Mastikler için geleneksel 
bir uygulama tabancası ile işlenecektir. 

TAAHHÜT: 
Cepheleri, kanopileri, metal profilleri, 
konsolları, ahşap u. Metal yapılar, 
korkuluklar, kablo tavaları, boru hatları, 
sıhhi nesneler, ankraj çubukları, 
dübeller, ızgaralar, takviye demirleri, dişli 
kovanlar, dişli çubuklar ve çok daha 

fazlası. Ayrıca örneğin yapıştırıcı harcı 
olarak Beton, fiber beton vb. 
Kullanılabilir. 

TEKNİK ÖZELLİKLER: 

• İşleme sıcaklığı: + 5 ° C ila + 35 ° 
C 

• Kartuş sıcaklığı: min. + 5 ° C 
• Renk: Bileşenler: Beyaz u. siyah 

Karışık: gri 
• Tutarlılık: kararlı 
• Malzeme: vinil ester 

TESLİMAT FORMU: 
300ml kartuş, 165ml kartuş 

İŞLEME: 
Vidalı kapağı kartuştan çıkarın, Sarı 
kilitleme klipsini dışarı çekin. Karıştırma 
tüpünü vidalayın ve malzemeyi bir 
dağıtım tabancasıyla sıkın. İlk vuruşlar 
düzgün, iz bırakmadan gri Reaksiyon 
reçinesi renklidir. Şimdi malzeme olabilir 
işlem görüyor. Üzerinde işleme sırasında 
bile her zaman tek tip gri renk 
olduğundan emin olun. 

NOT: 
Uygulama teknolojisi önerilerimiz, 
tecrübemizi bilgimizin en iyisine 
dayandırıyoruz bağlayıcı değildir ve 
sözleşmeye dayalı bir temel oluşturmaz 
Yasal ilişki ve ikincil yükümlülük yok 
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Satın alma sözleşmesi. Çeşitlilik 
nedeniyle, hepsi mümkün değil Malzeme 
kombinasyonları u. yapıcı koşullar 
kontrol edildi niyet. Bu nedenle 
ürünlerimizin aşağıdakilere uygun 
olmasını rica ediyoruz: kendi başına 
amaçlanan kullanım Sorumluluğu 
kendiniz kontrol edin. 
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