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HASZNÁLATRA KÉSZ, GYORSAN KÖTŐ, 
NAGY RUGALMASSÁGÚ VÍZSZIGETELŐ 

RENDSZER 

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK 
 

Műszaki jellemzők (folyékony állapotban)

 
 

LEGFONTOSABB TULAJDONSÁGAI  
 

Nagyfokú rugalmasság  
 

Kiváló repedés áthidaló képesség akár extrém alacsony 
hőmérsékleten is (-20 °C) 
 

Egyszerűen alkalmazható 
 
Rendkívül nagy mechanikai és statikus átszúródással 
szembeni ellenállás 
 
Áthidalja a repedéseket és együtt mozog az aljzattal 
 

Oldószermentes 
 
Alkalmazása akár 0 °C alatti hőmérséklettől +30 °C-ig 
 

A kémiai kötésnek köszönhetően a rétegek közötti tapadás 
kiváló, emiatt könnyen javítható és bármikor újrafesthető  

 
A rövid munkafolyamatok és a gyors kötési idő miatt a 
következő réteg felhordása mindössze 1 óra elteltével 
lehetséges  
 

TERMÉKINFORMÁCIÓ 

Termékleírás 
A Vulkem® Quick közepesen viszkózus, metakrilát bázisú 
uretánnal módosított vízszigetelő rendszer. A kötés beindításához 
adja hozzá a Vulkem® Quick Katalizátort. 
A Vulkem® Quick könnyen alkalmazható folyékony 
vízszigetelő membrán.  
 
Csomagolás 
13 kg és 25 kg vödör 
 
Megjegyzés 
A bedolgozhatósági idő a hozzáadott Vulkem® Quick 
katalizátor mennyiségétől és a hőmérséklettől függően 10 és 
15 perc között változik.  

 
 

Műszaki jellemzők (megkötött állapotban) 

 

 
Felhívjuk a figyelmet, hogy az objektív összehasonlítás más adatokkal 
csak akkor lehetséges, ha a szabványok és paraméterek azonosak. 
 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS  
 
Felület előkészítése 
A vízszigetelendő terület legyen szilárd, száraz, por-, zsír-, 
és olajmentes. A cementtejet és a laza részeket el kell 
távolítani. 
A Vulkem® Quick felhordása előtt használjon megfelelő 
alapozót. 
 
Keverés 
Mielőtt a Vulkem® Quick felhordásához kezd, keverje fel 
alaposan, a paraffin tartalom egyenletes eloszlása 
érdekében. Ezt követően adja hozzá és keverje össze 
alaposan a Vulkem® Quick Katalizátorral (50% benzoil-
peroxid).

 
Magyarországon forgalmazza: 

 
 

Viszkozitás, +25 °C: 300 – 460 mPa*s DIN 53018 
Anyagsűrűség, +25 °C: 1,36 g/ml ISO 2811 
Fazékidő / bedolgozhatósági 
idő +20 °C-on 

 

 
kb. 15 min. 

 

Kötési idő +20 °C-n kb. 60 min.  
Gyulladáspont: +11,5 °C ISO 1516 
Színe: Világos szürke  

Minta tesztelve +23 °C-n 
Keménység Shore A 95 DIN 53505 
Keménység Shore D 55 DIN 53505 
Szakítószilárdág: 7,4 MPa ISO 527 
Nyúlás 340% ISO 527 
Rugalmassági együttható 88 MPa ISO 527 
Kopás 1000 ciklus 64 mg ISO 7784-2 
Dinamikus repedés áthidalás > 5 mm BPG 

 
Mintákat -20 °C-n tartva 24 órán keresztül a teszt előtt 

Szakítószilárdság 7,8 MPa ISO 527 
Nyúlás 310% ISO 527 
Rugalmassági együttható 615 MPa ISO 527 
Dinamikus repedés áthidalás > 5 mm BPG 
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A hozzáadandó Vulkem® Quick Katalizátor mennyisége 
függ a hőmérséklettől. 
 
13 kg/vödör csomagoláshoz: 
30 °C-on   85 gramm katalizátor szükséges 
20 °C-on 170 gramm katalizátor szükséges 
10 °C-on 350 gramm katalizátor szükséges 
≤ 0 °C-on 520 gramm katalizátor szükséges 
 
25 kg/vödör csomagoláshoz: 
30 °C-on 170 gramm katalizátor szükséges 
20 °C-on 340 gramm katalizátor szükséges 
10 °C-on 700 gramm katalizátor szükséges 
≤ 0 °C-on 1000 gramm katalizátor szükséges  
 
0 °C alatt adjon hozzá 1000 gramm katalizátort valamint a 
Vulkem® Quick Accelerator kötésgyorsítót. 
 
Megjegyzés: 1 cm³ Vulkem® Quick Katalizátor = 0,64 g 
 1 g     Vulkem® Quick Katalizátor = 1,57 cm³ 
 
Alkalmazása 
Vulkem® Quick felhordását hengerrel, fogazott simítóval 
vagy gumi lehúzóval végezze. 
Az alkalmazás következő lépése függ a kialakítandó 
rendszertől  
 
Anyagszükséglet 
A Vulkem® Quick 1 m²-re eső anyagszükséglete 2,5-3,5 
kg/m2 a körülményektől függően. 
 
Tisztítás 
Az eszközöket használat után azonnal meg kell tisztítani a 
Vulkem® Quick Cleaner segítségével. 
 
SZAVATOSSÁGI IDŐ 
Száraz, hűvös helyen tárolva eredeti, zárt csomagolásban 
6 hónap. Az optimális tárolási hőmérséklet 15-20 °C. 
 
 
Magyarországon forgalmazza: 

EGÉSZSÉGI ÉS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK  
A Vulkem® Quick keverése és alkalmazása során megfelelő 
védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell 
viselni.  
Ha szembe kerül, azonnal mossa ki bő vízzel és forduljon 
orvoshoz. Bőrrel történt érintkezést követően azonnal 
mossa le bő vízzel és szappannal.  
A Vulkem® Quick különösen tűzveszélyes; tartsa távol 
sugárzó hőtől, és ne dohányozzon a közelében. Csak 
robbanás-biztos keverőt, egyéb elektromos berendezést 
használjon a munkaterületen. További információt a termék 
Biztonsági adatlapján talál. 
 
MŰSZAKI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 
Forduljon a gyártó magyarországi képviseletéhez. 
Bitimpex Kft. 1116 Bp., Építész utca 8-12. tel: 06/1-362-
2473 
 
GARANCIA 
A RPM Belgium Group, mint gyártó szavatolja termékei 
megfelelő minőségét és minden, hibásnak bizonyult 
terméket kicserél, de az anyag elszíneződésére nem vállal 
garanciát. 
A RPM Belgium Group meggyőződése, hogy az itt leírt 
információk pontosak és a valóságnak megfelelnek. 
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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 


