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Ürün Tanımı  
SABA  Sabatack 750XL– “üniversal yapıştırıcı ve izolasyon malzemesi”  elastik, tek bileşenli, nem 
kürlenmeli çok kullanım amaçlı bir üründür.   
 

Özellikler  
- Uygulaması ve şekillendirmesi çok kolaydır, havadaki nemle kürlenir 
- Astarsız şekilde çok çeşitli yüzeylerde mükemmel performans sağlar 
- Yüksek yapıştırma gücü sağlar, kurumadan önce boyanabilir 
- Uygulama sonrasında uzun bir çalışma süresi sağlar 
- Çok sınırlı hacimsel daralma  
- Kabarma, gözenek yapmaz 

- UV ışınlara karşı dayanıklıdır 

- Solvent, izosiyanat içermez, neredeyse kokusuzdur, yüksek sıcaklıklara dayanır 
- WP0840006HH referansıyla Alman Lloyd (GL) sertifikalıdır 
 
Uygulama Alanı  
SABA Sabatack 750XL kamyon, karoseri karavan, otobüs, havalandırma ve klima, elektro-teknoloji  inşaat 
ve yapı, oto, kamyon, karavan, konteyner, imalat montaj, metal, teneke ve plastik işleme 

endüstrilerindeki her türlü birleşim, ek ve bindirme yerlerindeki izolasyonlar için çok uygundur.  
Kafes, profil ve levhaların elastik sabitlenmesinde kullanılır. Karoseri imalatında profil sabitleme ve kiriş 
montajında güvenle kullanılabilir. Üniversal bir yapıştırma ve izolasyon ürünüdür.  
 
Kullanım şekli  
Kullanım şekli hakkında daha detaylı bilgi edinebilmek için ilgili SABA işlem talimatını ve/veya astar 

listelerini inceleyiniz.  
 
Teknik veriler 

Formülasyon temeli : silan modifiye polimer 
Görünüm : pasta 
Yoğunluk (EN 542) : yaklaşık 1380 kg/m3 
Katı madde : yaklaşık %100 

Kabuk süresi (23°C/ %50 bağıl nem) : yaklaşık 15 dakika 
Dokunma kuruma (23°C/ %50 bağıl nem) : yaklaşık 4 saat 
Kürlenme hızı (23°C/ %50 bağıl nem) : yaklaşık 3 mm / 24 saatte 
Sertlik Shore A (EN ISO 868) : yaklaşık 55 
Hacimsel değişim (DIN 52451) : yaklaşık %5 
%100 de modul (ISO 37 / DIN 53504) : yaklaşık 1,5 N / mm2 
Germe mukavemeti  (ISO 37 / DIN 53504) : yaklaşık 2,6 N / mm2 

Kopmada uzama (ISO 37 / DIN 53504) : yaklaşık % 330 
Çalışma sıcaklığı : minimum +5°C, maksimum +35°C 
Depolama sıcaklığı  : minimum +5°C, maksimum +25°C 
Isı dayanımı : yaklaşık -40°C - +120 °C 

Raf ömrü : açılmamış ambalajında Kartuş 18 ay – Sosis 15 ay 
 

Sipariş bilgisi 

Ambalaj  Kartuş Sosis Teneke 

İçeriği 290 ml 600 ml --- 

 

Renk Siyah Beyaz Maun Tik 

Artikel No  100867  100868 100840 100841 

 
Güvenlik önerileri :  
Güvenlikler ilgili detaylı bilgi için lütfen  ilgili  SABA Güvenlik Filgi Fişi’ni inceleyiniz.  

Önerilerimiz ve uygulama talimatlarımız  güncel teknolojik düzeyimize dayanmaktadır. Alıcılar ve/veya kullanıcılar  ürünlerimizin tercihlerine uygunluğuna kendileri 
karar vermelidirler. Ürünlerimizin, önerilerimiz ve kullanım talimatlarımız dışında uygulanmalarından kaynaklanan sonuçlar karşısında hiç bir sorumluluk kabul 
edilmez. Ayrıca, SABA Dinxperlo BV tarafından duyurlan Genel Şartlar tüm taşıma, depolama, uygulama önerilerimiz  ve talimatlar için de geçerlidir.  
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