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Not: Bu bir makine çevirisidir - 
hatalardan sorumlu değiliz! 

VEBATEC 
SPRÜHKLEBER 
FENSTERANSCHLUSS 
500ml AEROSOL / SPRÜHDOSE 

VEBATEC PENCERE BAĞLANTI 
ÜRÜNLERİ, Yenileme ve yeni binalarda 
kullanıma uygundur. Kurdeleler PES ve 
PE nonwoven kombinasyonundan 
oluşur kendinden yapışkanlı bir şerit ile 
donatılmıştır. Esnek olan Folyo, bina 
hareketlerini güvenilir bir şekilde algılar. 
Bağlantı bantları polar yüzeyden 
kaynaklanmaktadır Üzeri boyanıp 
sıvanabilir. Şeritler basit ve RAL uyumlu 
kurulum için hızlı işlem uygun. Kayışları 
yapıya takmak için: VEBATEC 
SIZDIRMAZLIK YAPIŞTIRICI PENCERE 
BAĞLANTISI da VEBATEC SPREY 
YAPIŞTIRICI PENCERE BAĞLANTISI. 

AÇIKLAMA + ÖZELLİKLER: 
Pencere bağlantı bandını yapıya 
sabitlemek için / Duvarcılık. Temel: 
stiren-PIB - kauçuk, (butil) Solvent bazlı 
yaklaşık% 8, yüksek yapışma (temas 
yapışma). İşleme sıcaklığı: -10 ° C ila + 
45 ° C Renk: renksiz sarımsı. Yoğunluk: 
0,9 g / cm³ DIN 53479 Viskozite: 400 
mPas. Katılar:% 68. Açık zaman (23 ° C 
/% 55 Bağıl Nem): Yaklaşık 5 dakika - 
bir taraf, yaklaşık 20-30 dakika - her iki 
taraf. Yapıştırılacak yüzeyler kuru, temiz, 
toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Her 
iki parçadaki tutkal yapıştırılacak İnce ve 
eşit olarak uygulayın. Bekledikten sonra 
(Çevre koşullarına bağlı olarak) parçalar 
katlayın ve sıkıca bastırın. Flash-off 
süresi: çift taraflı Sipariş: Yaklaşık. 30 
saniye ila yaklaşık 10 dakika. Tek taraflı 

Sipariş: Yaklaşık. 30 saniye ila yaklaşık 
5 dakika. Bekleme süresi oda 
sıcaklığına, uygulama kalınlığına, 
emiciliğe, des Yeraltı vb. Bağımlı. 
Parçalar yapışkan film hala bir şeyse 
birleştirin yapışkandır, ancak artık hafif 
parmak baskısıyla açılmamaktadır 
Parmak sıkışıyor. Emici bağlarken 
Malzemeler üzerine tek taraflı yapıştırıcı 
uygulaması yeterlidir Yeraltı. 
Yapıştırıcıyı uyguladıktan hemen sonra, 
Parçalar bir araya getirilir ve sıkıca 
bastırılır. 

NOT: 
Uygulama teknolojisi önerilerimiz, 
bilgimiz dahilinde tecrübemize 
dayandırdığımız bağlayıcı değildir ve 
sözleşmeye dayalı bir temel oluşturmaz 
Yasal ilişki ve ikincil yükümlülük yok 
Satın alma sözleşmesi. Çeşitlilik 
nedeniyle herkes yapamaz olası 
malzeme kombinasyonları u. yapıcı 
Koşullar kontrol edilir. Bu nedenle 
soruyoruz Amaçlanan amaca uygunluğu 
için ürünler Kendi sorumluluğunuzda 
kullanım amacı Kontrol. 
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