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1. TERMÉKLEÍRÁS 

A VABER TEX védőtermék egy oldószerben oldott gumi és gyanta bázisú hangtompító-

kavicsfogó. A lemezre felfújva, az oldószer elpárolgásából eredően, gyorsan egy erősen 

műanyag és a kopásnak jól ellenálló texturizált védőréteget képez. 

A VABER TEX alacsony hőmérsékleten sem húzódik össze és nem repedezik. A vízben 

nem oldódik és felülfesthető. 

Az autójavítás területén az oldalsó védősávok, a csomagtartó, az utasfülke, a lökhárító 

alatti rész és az ajtók védelmére alkalmas. 

 

2. KÉMIAI ÉS FIZIKAI TULAJDONÁGAI 

ALAPANYAG : gumik és gyanták oldószerben, ásványi töltőanyagok és adalékanyagok 

SZÍN : fekete, szürke és bézs 

JELLEG : folyékony 

VISZKOZITÁS 25°C-on : fekete 25000 ÷ 30000 cps 1* 

         bézs és szürke: 18000 ÷ 23000 cps 

FAJSÚLY : 1,43 ± 0.03 g/cm³  2* 

SZÁRAZANYAG : 71 ± 2 %  3* 

PORMENTES 25°C-on : kb. 25 perc  4* 

FELÜLFESTHETŐ 25°C-on : kb.  45 perc múlva 

FELHORDÁSI HŐMÉRSÉKLET : 10 ÷ 35 °C 



A 3700411  sz. leírás folytatása - VABER TEX 

2. átdolgozás, 2005. 10. 26. 

 
Szintétikus hígítóval hígítható. 
 
1* VABER eljárás T-02 (lásd ASTM D 2196-91A) – forgó 7; 5 rpm 

2* VABER eljárás T-04 (lásd. ASTM D 1475-90) 

3* VABER eljárás T-05 (lásd ASTM D 2369-95) 

4* VABER eljárás T-33 (lásd ASTM D1640-95) 

 
3. ALKALMAZÁS ÉS HASZNÁLAT 

A bevonásra kerülő felületet szilikonlemosóval meg kell tisztítani és zsírtalanítani kell. Egy 

rozsdamentesítő alapozóval, wash pimerrel vagy színtelen szigetelővel passziválni kell, 

majd le kell csiszolni. 

A Vaber Tex flakonját legalább 15 másodpercen keresztül fel kell rázni, majd a fekete színt 

4-5, a bézs és szürke színt 5-6 bar levegővel felfújni az L11U/90, a VABER NO-STOP 

SYSTEM 2000 vagy a VABER L15 pisztollyal. 

Szükség esetén kb. 40 perc múlva felülfesthető. (25°C-on) 
 

4. KISZERELÉS 

Forgalomba kerül: 

- 1 és 2 kg-os edényben - 12 darabos dobozokban 

- rendelésre 18 kg-os és 200 literes tartályokban 

 
5. TÁROLÁS ÉS ELTARTHATÓSÁG 

A VABER TEX termék eredeti csomagolásban, száraz és jól szellőző helyen, +5°C - 

+35°C közötti 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. 


