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Uwaga: Jest to tłumaczenie 
maszynowe - nie ponosi 
odpowiedzialności za błędy w 
tłumaczeniu. 

VEBATEC 
SPRÜHKLEBER 
FENSTERANSCHLUSS 
500ml AEROSOL / SPRÜHDOSE 

VEBATEC WINDOW CONNECTION 
PRODUCTS są przeznaczone dla 
Nadaje się do stosowania w renowacji i 
nowym budownictwie. kasety, 
składająca się z połączenia włóknin PES 
i PE są wyposażone w samoprzylepny 
pasek. Rozciągliwy Folia niezawodnie 
absorbuje ruchy konstrukcji. Taśmy 
łączące są bardzo łatwe w montażu 
dzięki powierzchni włókniny Może być 
pomalowany i otynkowany. Taśmy są 
proste i szybkie w obróbce, do montażu 
zgodnego z RAL odpowiedni. Do 
mocowania zawiasów do konstrukcji 
budynku: VEBATEC DICHTKLEBER 
WINDOW CONNECTION oraz 
VEBATEC NATRYSKOWY KLEJ DO 
OKIEN. 

OPIS + CECHY: 
Do mocowania taśmy łączącej okna do 
konstrukcji budynku / Murarstwo. 
Podstawa: Styren-PIB - guma, (butyl) 
Rozpuszczalnik zawierający ok. 8%, o 
wysokiej przyczepności (przyczepność 
kontaktowa). Temperatura 
przetwarzania: -10°C do + 45°C. Kolor: 
bezbarwny żółtawy. Gęstość: 0,9 g/cm³ 
DIN 53 479 Lepkość: 400 mPas. Materia 
stała: 68%. Czas otwarty 
(23°C/55%RH): ok. 5min. po jednej 
stronie, ok. 20-30min. po obu stronach. 
Łączone powierzchnie muszą być 

suche, czyste i wolne od kurzu i 
tłuszczu. Nałożyć klej na obie części, 
które mają być połączone Nakładać 
cienko i równomiernie. Po okresie 
oczekiwania (w zależności od warunków 
otoczenia) części złożyć i dobrze 
wcisnąć. Czas odparowania: obie strony 
Zastosowanie: ok. 30 sekund do ok. 10 
minut. Jednostronnie Zastosowanie: ok. 
30 sekund do ok. 5 minut. Czas 
oczekiwania jest zależna od temperatury 
pokojowej, grubości nakładania, 
chłonności. w zależności od podłoża, itp. 
Części te są jeżeli folia samoprzylepna 
ma jeszcze trochę jest lepki, ale po 
lekkim nacisku palca, nie przywiera już 
do Palec zostaje złapany. Podczas 
klejenia chłonnego materiały 
jednostronnie nakładane klejem na 
Podziemia. Natychmiast po nałożeniu 
kleju Części powinny być złożone razem 
i dobrze dociśnięte. 

UWAGA: 
Nasze zalecenia dotyczące technologii 
aplikacji, które na podstawie naszego 
doświadczenia i zgodnie z naszą 
najlepszą wiedzą są niewiążące i nie 
stanowią zobowiązania umownego 
stosunek prawny i brak dodatkowych 
zobowiązań wynikających z Umowa 
sprzedaży. Ze względu na 
różnorodność, nie wszystkie możliwe 
kombinacje materiałowe i konstrukcyjne 
Okoliczności. W związku z tym 
zwracamy się z prośbą, aby nasze 
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produktów pod kątem ich przydatności 
do zamierzonego zastosowania 
przeznaczone do wykorzystania na 
własną odpowiedzialność do Kontrola. 
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