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

Vebatec
SCHWIMMBADSILIKON
•
•
•
•
•
•

Tætning af samlinger i permanent
våde områder
Ekspansionsfuger i gulv, væg og
facadeområde
Svampemiddel,
svampedræbende, udstyret
Brug indendørs og udendørs
Klæbemiddel
Meget godt vejr, aldring og UVmodstand

BESKRIVELSE:
VEBATEC SWIMMING POOL
SILICONE er en silikone af høj kvalitet i
farverne på farvepaletten "RAL CLASSIC ®". Vebatec
swimmingpoolsilikone er et
svampehæmmende fugemasse, der er
specielt designet til kravene i permanent
våde områder. Kan bruges indendørs og
udendørs. Hærdningen finder sted til en
permanent elastisk tætningsforbindelse.
Kan også bruges i natursten
EJENDOMME:
Kan bruges indendørs og. Udendørs
område. UV-, vejr- og
aldringsbestandigt. Let at behandle.
Fremragende vedhæftning til mange
overflader.
Universelt anvendelig:
•
•
•

Swimmingpool, pool, wellness og.
Sanitære områder.
Gulv-, væg- og facadeområder.

•
•

•

•

Vindueskarme, bordplader,
vindueskarme osv.
Reparation for beskadigede
silikonsamlinger som sten, VVS,
vinduer og facader.
Forsegling og fugning af marmor /
natursten svømmehaller,
herunder undersøiske fuger.
Til ekstern spejletætning i
forbindelse med natursten.

Lav lugt, krympefri, opløsningsmiddelfri.
Ikke-ætsende over for metaller,
modstandsdygtig over for konventionelle
rengøringsmidler.
FORARBEJDNING:
Underlagene skal være tørre, fri for støv,
fedt og olie og fri for adskillende stoffer.
Slib om nødvendigt underlag på forhånd.
Om nødvendigt afhængigt af underlaget,
f.eks. Brug en primer på stærkt
absorberende underlag. Udfør
vedhæftningstest og indledende test.
Efter påføring af materialet skal fugene
udjævnes med et glatningsmiddel, om
nødvendigt med en fugemønster. Ikke
egnet til akvarier, tanksystemer,
bitumenunderlag, PP, PE, neopren og
teflon.
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BEMÆRK:
Vores applikationsteknologiske
anbefalinger som vi baserer 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 kan ikke alle mulige
materialekombinationer og konstruktive
Betingelser kontrolleres. Vi spørger
derfor vores Produkter på deres
egnethed til det tilsigtede formål Formål
med brug på eget ansvar kontrollere.
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