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Ezen az adatlapon található információ érvénytelenít minden korábbi, a termékre és annak alkalmazására vonatkozó adatot. Termékeink alkalmazási utasítása és 
műszaki adatai tájékoztató jellegűek. A vevő felelős az alkalmazás során bekövetkező összes káreseményért, beleértve harmadik személynek okozott kárt is. RPM 
BELGIUM GROUP

KATALIZÁTOR A VULKEM® 
QUICK REAKTÍV GYANTÁHOZ

TERMÉK INFORMÁCIÓ

Leírás
A Vulkem Quick Katalizátor enyhe szagú, száraz 
fehér por, 50% stabilizált dibenzoil peroxiddal.

Vigyázat! Tűzveszélyes!
Használat
A Vulkem Quick Katalizátor a Vulkem Quick 
reaktív gyantával keverve indítja be a polimerizációt.

Anyagfelhasználás
A Vulkem Quick Katalizátor anyagszükséglete a 
Vulkem Quick reaktív gyanta felhasználásakor 
mérhető hőmérséklettől függ. Az ajánlott 
felhasználási mennyiségekért tanulmányozza a 
vonatkozó Vulkem Quick terméklapokat. Ha nem áll 
rendelkezésre pontos mérleg, számítsa ki a 
szükséges mennyiséget grammban, majd váltsa át 
térfogatra úgy, hogy a katalizátor sűrűségeként 
0,64 g/cm3-t vesz figyelembe. A szükséges 
katalizátor mennyiség kimérhető mérőpohárral: 

1 cm³  VULKEM® Quick Katalizátor = 0,64 g         
1 g VULKEM® Quick Katalizátor = 1,57 cm³ 

Csomagolás
25 kg-os doboz (kimérve is kapható

MŰSZAKI INFORMÁCIÓ

Olvadási/torzulási hőmérséklet: > 54 °C 
Por sűrűség: 640 kg/m³ 
Oldhatóság vízben +20°C-on: nem oldható
Oldhatóság szerves oldószerekben: nagyon jól oldódik
Termikus bomlás: > 60 °C 

FELHASZNÁLÁSI IRÁNYELVEK

Alkalmazás
A Vulkem® Quick reaktív gyanta fajtájától és a 
környezet és alapfelület hőmérséklettől függően a 
gyanta tömegének 1-6%-ban kell katalizátort a 
gyantához adni, majd összekeverni, amíg teljesen 
fel nem oldódik. A polimerizáció késleltetésére 
vagy gyorsítására további adalékokat kell 
bekeverni. Ezek az anyagok igény szerint külön 
megrendelhetők, de csak akkor szükségesek, ha 
az alkalmazáskor a hőmérséklet +30 °C felett vagy 
0 °C alatt van. A katalizátor hozzáadása előtt 
keverje be a gyorsító és lassító adalékot, ill. a 
színező pasztákat és tixotróp adalékot. A 
töltőanyagokat adagolja a katalizátor hozzáadása 
és elkeverése után.

ELTARTHATÓSÁG 
Hűvős és száraz helyen tárolva, eredeti lezárt 
csomagolásban 6 hónap.
Maximális tárolási hőmérséklet: +25 °C

MUNKAVÉDELEM
A műszaki adatlapokat és a biztonsági adatlapokat 
el kell olvasni és meg kell érteni.

MŰSZAKI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 
A gyártó magyarországi forgalmazója a

Bitimpex Kft. 
1116 Budapest Építész u. 8-12,

tel: 06/1-3622473
e-mail: bitimpex@bitimpex.hu

GARANCIA

A RPM Belgium Group, mint gyártó szavatolja 
termékei megfelelő minőségét és minden, hibásnak 
bizonyult terméket kicserél, de az anyag 
elszíneződésére nem vállal garanciát.
Az RPM Belgium Group meggyőződése, hogy az itt 
leírt információk pontosak és a valóságnak 
megfelelnek.




