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Not: Bu bir makine çevirisidir - 
hatalardan sorumlu değiliz! 

Vebatec Quadro Thix 
Reparaturmasse 

• Kararlı, yüksek mukavemetli 2 
bileşenli 

• Beton, şap vb. Mineral alt 
tabakaların onarımı ve 
kaplanması için reaksiyon reçine 
bileşiği. 

• Eksi 10 ° C'ye kadar işleme 
• Minimum tabaka kalınlığı: 6 mm 
• Zor durumlarda işlenebilir 

AÇIKLAMA: 
VEBATEC - QUADRO - thix, solvent 
içermez Yüksek basınç ve eğilme 
mukavemetine sahip 2 bileşenli sistem. 
VEBATEC - QUADRO - thix, çok düşük 
doğrusal çekme ve eksi ile bile hızlı 
kürleşme süresi Sıcaklıklar. Yüksek 
mukavemet nedeniyle, kütle şu şekilde 
uygundur: 6 mm'den itibaren katman 
kalınlıkları için aşınmaya dayanıklı beton 
kaplama. Ürünün kararlı ayarı ayrıca 
işlemeyi mümkün kılar zor durumda. 
Düşük küçülme eğilimi de bunu sağlar 
Daha büyük darbeleri doldurmak. Yüzey 
kaplı olana benziyor İnce bir brüt beton 
görünümü ve dekoratif amaçlı 
kullanılabilir Uygun kaplamalarla revize 
edilmiş yüzey tasarımı niyet. Sertleşme 
süresi + 20 ° C'de yaklaşık 1 saattir, 
sertleşme -10 ° C ila + 35 ° C sıcaklık 
aralığında çalışır (yaklaşık 1-3 saat) 

UYGULAMA: 
Su kaynağı olmayan, çimento esaslı 
malzemelerin gerilime dayanamadığı 
yerler için onarım seti olarak ve 
onarımlar mümkün olan en kısa sürede 
hazır ve dayanıklı olmalıdır. Gerekli tüm  

 

malzemeler onarım kitine dahildir. Özel 
Uygulama alanları mekanik olarak 
yüksek gerilimli kaplamalardır. 
Endüstriyel şirketlerdeki trafik alanları ve 
yerel onarım malzemeleri içeride - u. 
Dışarıda, ör. Bordürler, rampalar, 
Otoban yolları, merdivenler, makine 
temelleri, trafik adaları inşaatı, Asfalt 
üzerine beton yapıştırmak, dona 
dayanıklı beton yerine Soğuk hava 
depoları ve çok daha fazlası. 

İŞLEME: 
Yüzey hazırlığı genellikle gereklidir. 
Yüzey kuru, tozsuz ve gevşek parça 
içermez olmak. Alt tabakada maksimum 
artık nem:% 4. VEBATEC - QUADRO - 
thix şunlardan oluşur: 
 
- 2 bileşenli astar (bileşen A + B) 0.7 - 
1.2 mm tane boyutunda açık kuvars 
kumu serpme. 
- 2 bileşenli onarım bileşiği: En fazla 
kuvars kumu ile 1.8 mm tane çapı toz ve 
sertleştirici sağladı Metakrilat bazı 
(bileşen C + D). 

ASTARIN KARIŞTIRILMASI: Bileşenler 
A + B iyi karıştırın, hazırlanan yüzeye 
uygulayın ve Kapalı kuvars kumunu 
dağıtın. 
Kap ömrü yaklaşık: 10 dk. + 30 ° C'de 
12 dak. + 20 ° C'de, 15 dakika. 0 ° C'de, 
22 dak. -10 ° C'de 
Sertleşme süresi yaklaşık: 25 dak. + 
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30 ° C'de, 30 dk. + 20 ° C'de, 40 dak. 0 ° 
C'de, 60 dk. -10 ° C'de 

ÖZEL NOT: YALNIZCA 15 ° C 
ÜZERİNDEKİ SICAKLIKLAR İÇİN 
SERTLEŞTİRİCİ TOZUN YARISINI 
SERTLEŞTİRİCİ SIVIYA KOYUN 
KARIŞTIRMAK(Astarın çok hızlı 
sertleşmesine izin vermek için önlemek) 
15 ° C ALTINDAKİ SICAKLIKLARDA 
TÜM SERTLEŞTİRİCİ SIVI İÇERİSİNDE 
STİR SERTLEŞTİRİCİ TOZ. Astar su 
birikintilerinde veya karıştırma kabında 
birikmiş önlemek için - termal, buhar ve 
koku oluşumu sonuç. 

REAKSİYON REÇİNESİNİN 
KARIŞTIRILMASI:Tüketim VEBATEC - 
QUADRO - thix temel karışımı her 1 mm 
tabaka kalınlığı için yaklaşık 2 kg / m². 
Karışım oranları ambalajlı konteyner 
boyutları ile belirtilen u. izin verilmez 
Zaten aralığında oldukları için aşıldı 
veya ulaşılmadı sert plastiği çok akışkan 
hale getirir. Hiçbir koşulda diğer, 
denenmemiş katkı maddeleri karışıma 
eklendi niyet. VEBATEC'de tam 
minimum 6 mm katman kalınlığına - 
QUADRO - thix gözlemlenmelidir. Sıfıra 
doğru sivrilen eşitsizlik kenar bölgesinde 
uygun şekilde kesilecektir. Daha ince 
olanlarla Katmanlar, mukavemette bir 
azalma ve sertleşme bozukluğu 
meydana gelir. 

VEBATEC - QUADRO - thix tozu 
(bileşen C) aşağıdakiler için kullanılır: 
Karışımın istenilen kıvamda 
sertleştiriciye göre üretimi (Bileşen D) 
eklendi. İnce kıvamından dolayı bırakır 
karışım, yüksek hızlı bir karıştırıcı ile 
veya manuel olarak kısa sürede kolayca 
karıştırılabilir Zaman planlayın. Bitmiş, 
homojen kütle hemen işlenebilir ve 
uygun bir aletle (spatula, mala vb.) eşit 
dağıtılmış u. düzleştirilmiş veya 
alüminyum çıta kullanılarak ölçüler 

kaldırıldı Göstergeler polipropilenden 
(PP) yapılmalıdır çünkü sertleştikten 
sonra bunlar kendilerini kolayca kütleden 
ayırır ve temizlesin. 
1 tamir seti VEBATEC - QUADRO - thix 
11kg ile sonuçlanır uygulanabilir kütle. 
İşlem süresi yaklaşık 12-14 dakikadır (20 
° C) Sertleşme süresi yaklaşık 60 - 90 
dakika (20 ° C). 
Belirtilen değerler ortam sıcaklığına bağlı 
olarak değişir. Birkaç VEBATEC - 
QUADRO - thix katmanı üst üste olmalı 
mı? her katman arasında 
astarlanmalıdır. 

TESLİMAT FORMU: 
12 kg'lık konteyner şunları içerir: 
- 2 bileşenli astar 
- Astarı dağıtmak için kuvars kumu 
- Astar için karıştırma kabı ve fırça 
- 2 bileşenli onarım bileşiği 

DEPOLANABİLİR: 
6 ay, serin ve kuru yerde saklayın, 
Doğrudan güneş ışığından koruyun. 

TEKNİK ÖZELLİKLER: 
Teslimat koşulundaki özellikler 

• + 20 ° C'de viskozite: DIN 53015 
yaklaşık 0,6 - 0,7 mPa.s. 

• + 20 ° C'de akış süresi, 3 mm: 
ISO 2431 20-21 sn. 

• Yoğunluk: DIN 51757 0,93 g / cm³ 
• Alevlenme noktası: DIN 51755 + 

10°C 
• İşleme sıcaklığı: - 10 ° C ila + 35 ° 

C 
• + 20 ° C'de işlem süresi: yaklaşık 

15 dak. 

Sertleştirilmiş haldeki özellikler 

• Brüt yoğunluk: DIN 53479 2.15 g / 
cm³ 

• Basınç dayanımı: DIN 1164 75,0 
N/mm² 
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• Bükülme mukavemeti: DIN 1164 
27,5 N/mm² 

• E-Modul: DIN 53457 7000 N/mm² 
• Su emilimi, 4 gün: 90 mg (50 x 50 

x 4 mm) 

NOT: 
Uygulama teknolojimiz Deneyimlerimize 
dayanarak yaptığımız öneriler bilgimizin 
en iyisine göre bağlayıcı değildir ve 
sözleşmeye dayalı bir yasal ilişki 
kurmayın ve satış sözleşmesinden hiçbir 
ek yükümlülük yoktur. Açık Çeşitlilik 
nedeniyle, hepsi mümkün değil Malzeme 
kombinasyonları u. yapıcı koşullar 
kontrol ediliyor. Bu nedenle 
ürünlerimizden amaçlanan kullanıma 
uygunlukları kendi sorumluluğunuzu 
kontrol etmek için. 
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