Teknisk datablad

wedi 610 | klæbe- og tætningsmiddel
Elastisk klæbemiddel til
wedi byggeplader og -brusebad
• Vandtæt fastklæbning
•

Generel produktbeskrivelse

Bearbejdning

wedi 610 er et én komponent multifunktionelt klæbe- og tætningsmateriale.

wedi 610 udlægges i et jævnt lag på vedhæftningsfladen i mindst
2 mm tykkkelse, så det hærdede klæbemiddel er i stand til at optage bevægelser elastisk.

Anvendelsesområder

Hærdningen kan accelereres ved hjælp af fugt og højere temperaturer. Ved klæbning af damptætte byggematerialer, bør wedi
610 fugtes, for at afkorte hærdetiden. Udløbsdato, der er påtrykt
emballagen, skal overholdes.

Til spændingsudlignende klæbning og tætning af wedi byggeplader.
Kan også anvendes til klæbning på træ, glas, metal (aluminium,
eloxal, messing, kobber), hård PVC, blød PVC, mursten og fliser.
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Tekniske ændringer og fejl forbeholdes.

Produktets egenskaber
wedi 610 er vandbestandigt og vulkanisere/hærder ved luftfugtighed til en elastisk klæbemasse. wedi 610 har fremragende vejr- og
kemikalieegenskaber. wedi 610 er opløsningsmiddel-, silikone- og
PCP-fri,og krymper kun ganske lidt. wedi 610 klæbe- og tætningsmiddel er kombinerbart med maling i henhold til DIN 52452, Del 4.

wedi 610 anvendes som tætning iht. ETA-13/0385 "wedi vådrumsplade/Fundo byggesæt til fremstilling af tætning iht. afsnit
1.2.” det kræves at wedi 610 påføres begge stødflader.
Farver, lakker, kunststoffer og andre belægningsmaterialer skal
være kombinerbare med wedi 610 i henhold til DIN 52452 Del
1,og de må hverken indeholde bitumen eller tjære.

Krav til underlaget
Vedhæftningsfladerne skal være faste, bæredygtige, tørre, og fri
for fedt og støv.
Urenheder, som slipmiddel, konserveringsmiddel, fedt, olie, støv,
vand, gamle klæbe- og tætningsmidler samt andre stoffer, der vil
kunne forringe klæbeevnen, skal fjernes.
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wedi GmbH
Hollefeldstraße 51
48282 Emsdetten
13
0799-CPD-132
DoP 0001
ETA-13/0385
ETAG 022 Teil 3

* Information sur le niveau d´émission
de substances volatiles dans l´air intérieur,
présentant un risqué de toxicité par
inhalation, sur une échelle de classe
allant A+ (très faibles emissions) à C
(fortes emissions).

Bausatz mit wasserdichten Platten
und weiteren Komponenten zur
Herstellung einer Abdichtung
unter einer Nutzschicht für die
Verwendung in innen liegenden
Nassbereichen
*K@RRHÖYHDQTMFCDR2XRSDLRTMC
deklarierte Produkt- und Systemeigenschaften siehe Anhang 1 der
ETA-13/0385
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Tekniske egenskaber
Basis

Silanterminerede polymerer, neutralt netdannende

Farve

lysegrå

Hærdemetode

ved hjælp af luftfugtighed

Fasthed

fast, < 2 mm (DIN 52454-ST-U 26-23)

Sprøjtemængde

> 100 g/min (DIN 52456 – 6 mm)

Spec. vægt

ca. 1,5 g/cm2 (DIN 52451-PY)

Huddannelsestid (+23°C / 50%)

ca. 15 min.

Gennemhærdning (+23°C / 50%)

ca. 3 mm / 24 timer

Volumenændring

< -3% (DIN 52451-PY)

Brudstyrke (2 mm film)

ca. 2,5 N/mm2

Rivestyrke (2 mm film)

ca. 400%

SHORE A-hårdhed

ca. 55 (DIN 53505, 4 uger +23°C / 50%)

Maks. Optagelse af bevægelser

10%

Temperaturbestandighed

ca. -40°C til +100°C

Bearbejdningstemperatur

+5°C til +40°C (komponentens temperatur)

Leveringsform
• 430 g patron
• 20 stk. pr. æske

Opbevaring
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Tekniske ændringer og fejl forbeholdes.

Skal opbevares køligt og tørt mellem +5°C og +25°C.
For opbevaring se patronpåtryk (min. 12 måneder i uåbnet original emballage).

Sikkerhedsanvisninger
ingen

Oplysninger om wedi-produkternes forarbejdnings- og anvendelsesmuligheder, tekniske anbefalinger eller teknisk rådgivning samt øvrige oplysninger fra
vores medarbejdere (anvendelsesteknisk rådgivning) gives efter aktuelt bedste viden, dog uforbindende og uden ethvert ansvar. Dette fritager ikke vores
kunder og deres aftagere for at gennemføre egne test og forsøg for at finde ud af, om produkterne er egnet til de påtænkte formål og procedurer.
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