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CLEAR SEALCOAT 
SZÍNTELEN VÉDŐBEVONAT

VULKEM® QUICK RENDSZERHEZ

LEGFONTOSABB TULAJDONSÁGOK

• Könnyű alkalmazás

• Kiváló folyékonysági tulajdonságok

• Rövid kötési idő

• Időjárás álló

• Kültéri és beltéri használat egyaránt

• Jó vegyi és mechanikai ellenállóképesség

Termék információ

A termék leírása
A Vulkem® Quick Clear Sealcoat alacsony viszkozitású, 
UV álló, akril gyanta alapú lila színű anyag. A kötés 
beindításához adja hozzá a Vulkem® Quick katalizátort.

 A polimerizáció után a lila szín eltűnik.

Felhasználás
A Vulkem® Quick Clear Sealcoat fedőrétegként 
használva javítja a Vulkem® Quick rendszer 
ellenállóságát és karbantartási tulajdonságait.

Csomagolás
5 kg-os és 20 kg-os vödörben.

TECHNIKAI ADATOK
Műszaki jellemzők (folyékony állapotban)
Viszkozitás, 25°C-on: 70 - 90 mPa*s DIN 53018 
Sűrűség, 25°C-on: 0.99 g/ml ISO 2811 

Fazékidő 20°C-on: Kb. 15 perc

Kötésidő 20°C-on: Kb. 30 perc
Gyulladáspont: + 11.5°C ISO 1516 

Műszaki jellemzők (megkötött állapotban)
Szakító szilárdság: 14.7 N/mm² ISO 527 

Nyúlás maximális erőnél: 0.70 % 

Szakadási nyúlás: 0.70 % 
Rugalmassági együttható: 2620 N/mm2

Sűrűség, 20°C-on: 1.16 g/cm3 ISO 1183 

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

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Felület előkészítése

A Vulkem® Quick rendszer lezárásához a felületnek 
száraznak, tisztának valamint por és zsírmentesnek kell 
lennie. Minden korábban felhordott rétegnek teljesen meg 
kell száradnia. Szemcseszórással érdesített felület esetén, 
minden laza adalékot, szemcsét el kell távolítani a Clear 
Sealcoat használata előtt.

Keverés
Használat előtt keverje fel a Vulkem® Quick Clear 
Sealcoat-ot, hogy a paraffin és az esetleges hozzáadott 
szinezékek egyenletesen keveredjenek el. A kötés 
elindításához a megfelelő mennyiségű Vulkem® Quick 
Katalizátor hozzáadása szükséges, melyet keverjen be 
alaposan. A katalizátorral kevert anyag mennyisége függ a 
kezelni kívánt terület nagyságától és az alkalmazáskori 
körülményektől, a katalizátor mennyisége pedig függ a 
környezet hőmérsékletétől.

30°C-on
20°C-on
10°C-on

adjon hozzá 1.0%-át a gyanta súlyának  
adjon hozzá 1.5%-át a gyanta súlyának
adjon hozzá 3.0%-át a gyanta súlyának

0°C-on adjon hozzá 4.0%-át a gyanta súlyának 
0°C alatt adjon hozzá 5,0%-át a gyanta súlyának

valamint adjon hozzá Vulkem®

Quick  Accelerator-t, ami 
felgyorsítja a folyamatot.

Megjegyzés:
VULKEM® QUICK Katalizátor térfogat/súly 
átszámítás:

1 cm³  Vulkem® Quick Katalizátor súlya 0.64 g
 1 g  Vulkem® Quick Katalizátor= 1.57 cm³
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The information on this data sheet supersedes all previous data concerning this product and its application. The application instructions and the technical data concern-
ing our products are indicative. The buyer is responsible for the application, also in respect of third parties. Die Information dieses Datenblattes ersetzt sämtliche frühere 
Angaben über das Produkt und seine Anwendung. Die Anwendungsbestimmungen sowie die technischen Daten des Produktes sind lediglich Richtlinien. Der Käufer ist 
für die Anwendung und Ansprühe Dritter verantwortlich. RPM BELGIUM GROUP 

Alkalmazása
A katalizátor hozzáadása és elkeverése után öntse az 
anyagot a Vulkem® Quick membránra és gumi  lehúzóval 
vagy festék hengerrel egyenletesen kenje el. 
Szemcseszórással érdesített felület esetén a 
záróbevonat fogazott glettvas segítségével szétteríthető 
még a festő henger használata előtt. 
A Vulkem® Quick Clear Sealcoat kiadóssága függ a 
kezelendő felület egyenletességétől, így az 
anyagfelhasználás 0,3-0,8 kg/m² között van. Kérjük, vegye 
figyelembe hogy a Vulkem Quick rétegrendje rétegenként 
0,4 kg/m²  felhordását feltételezi.  Amennyiben vastagabb 
membrán szükséges, az adott réteget több menetben kell 
felhordani. A legjobb hatás érdekében fontos, hogy mindig 
frissen katalizált anyaggal dolgozzon. Kis adagok 
felhordása javasolt.
Amenyiben a hőmérséklet 25°C felett van és a kezelendő 
felület közvetlen napfénynek van kitéve, várni kell míg a 
terület árnyékban nem lesz, vagy mesterséges árnyékot 
kell létrehozni a terület felett, mielőtt a terméket használni 
lehet.

SZAVATOSSÁGI IDŐ
Száraz, hűvös helyen tárolva eredeti, zárt csomagolásban, 
nem kitéve közvetlen napfénynek a szavatossági idő 6 
hónap. Az optimális tárolási hőmérséklet 15-20 °C. 

EGÉSZSÉGI ÉS BIZTONSÁGI 
ÓVINTÉZKEDÉSEK

Tanulmányozza alaposan a termék- és biztonsági adatlapokat. 
A Vulkem® Quick Clear Sealcoat 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 Clear Sealcoat különösen tűzveszélyes. 
Tartsa távol sugárzó hőtől, és nyílt lángtól, valamint ne 
dohányozzon a közelében. 
Csak robbanásbiztos keverőt és egyéb elektromos 
berendezést használjon a munkaterületen.

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. 

MŰSZAKI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 
A gyártó magyarországi 
képviselete: 
Bitimpex Kft. 
1116 Budapest, 
Építész u. 8-12., 
tel.: 06-1-362-2473. 
bitimpex@bitimpex.hu 
www.bitimpex.hu  

Magyarországon forgalmazza: 




