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ALKALMAZÁSTECHNIKAI ADATOK LEÍRÁSA 
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4. átdolgozás: 2002. 06. 28. 
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1. TERMÉKLEÍRÁS 

A VABER 322/A egy bitumenes, öntapadó, a karosszéria taposható felületére alkalmas 

szigetelő és hangtompító panel. 

 

2. KÉMIAI ÉS FIZIKAI TULAJDONÁGAI 

ALAPANYAG : bitumen bázisú, a műanyagot lágyító adalékanyagok, elasztomerek és 

ásványi töltőanyagok keveréke. 

JELLEG : szilárd 

SZÍN : fekete 

VASTAGSÁG : 2,0 ± 0,2 mm 

FELÜLETI SÚLY : 3,6 kg/m² ±10% 

FAJSÚLY : 1,8 ÷ 1,9 g/cm³  1* 

HŐÁLLÓSÁG RÖVÖD IDŐSZAKOKRA : +120°C 

GYÚLÉKONYSÁG : az USA FMV normatívának megfelelően 302 SE/NBR osztály, 

használatkor SE osztály 

ÉGÉSI SEBESSÉG : a DIN 75200 normatívának megfelelően  ≤ 100 mm/perc 

ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET : -30°C ÷ +90°C 

 

1* Vaber eljárás T-03 (lásd ASTM D 792-91) 

 



A VABER 322/A – 3209207 sz. leírás folytatása 

4. átdolgozás, 2002. 06. 28. 

 

3. ALKALMAZÁS ÉS HASZNÁLAT 

Rugalmasságának köszönhetően a VABER 322/A termék könnyen formálódik, 

alkalmazkodik a különböző taposófelületekhez. Az anyagot min. +20°C-os hőmérsékleten 

kell felhelyezni. Fontos, hogy a felület, ahova elhelyezzük száraz, olaj-, zsír, oldószer- és 

általában szennyeződéstől mentes legyen. Környezeti hőmérsékleten  

a felhelyezéskor kifejtett nyomás ereje nagyban befolyásolja a tapadás erejét. 

 

4. KISZERELÉS 

500 x 400 mm: 10 vagy 50 db lapot tartalmazó doboz 

500 x 200 mm: 100 db lapot tartalmazó doboz  

1800 x 200 mm: 50 db lapot tartalmazó doboz 

A méretek tűréshatára megfelel a DIN 7168 sg normatívának. 

A felület kinézete: 

− látható felület: polietilén filmréteg 

− alsó felület: tartós ragasztó polietilén filmből vagy szilikonbevonatú papír 

 

5. TÁROLÁS ÉS ELTARTHATÓSÁG 

A VABER 322/A termék eredeti csomagolásban, száraz és jól szellőző helyen, környezeti 

hőmérsékleten a gyártástól számított 12 hónapig tárolható. 

 

6. MEGJEGYZÉS 

A fenti tájékoztatás és a műszaki információk (szóbeli, írásbeli és tesztek), különösen 

azok, amelyek termékeink felhelyezésére és felhasználására vonatkoznak, ismereteinkre 

és tapasztalatainkra alapulnak, de ez a végső eredményre vonatkozóan nem jelent 

részünkről garanciát vagy a jogviszonyból eredő bármiféle felelősségvállalást. 

Figyelembe véve a felhasznált anyagok, a felületek, a kezelési feltételek és a tárolás 

sokféleségét, valamint a gyártási és felhasználási feltételeket, az összes fenti 

tájékoztatással és tanáccsal kapcsolatban a felhasználónak az egyéni felhasználás 

körülményeit figyelembe véve, előzetesen meg kell bizonyosodnia.  

Ennek a leírásnak egyik kijelentése sem ad felhatalmazást vagy tanácsot egy harmadik fél 

iparitulajdon jogának esetleges megsértésére. 


