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SZINEZETT VÉDŐBEVONAT
A VULKEM® QUICK RENDSZERHEZ MŰSZAKI INFORMÁCIÓ 

Műszaki jellemzők (folyékony állapot)

Legfontosabb tulajdonságok 

Könnyű alkalmazás 
Rugalmas 
Rövid kötési idő 
Időjárás álló 
Többféle színben kapható 

TERMÉKINFORMÁCIÓ 

A termék leírása 

A Vulkem® Quick színezhető bevonat alacsony viszkozitású, 
rugalmas, UV-álló, 2 komponensű metil-metakrlilát (MMA) 
alapú reaktív gyanta. A kötés beindításához adja hozzá a 

Vulkem® Quick katalizátort. 

Felhasználás 

A Vulkem® Quick színezhető bevonat a Vulkem® Quick 
rendszerek záró-védő rétegeként használható. 

Csomagolás 

20 kg-os vödör 

Eltarthatóság 

Eredeti csomagolásban hűvös és száraz helyen 6 hónapig 
eltartható. Az ideális tárolási hőmérséklet 15 - 20 °C-ig. 
Felhívjuk figyelmét, hogy objektív összehasonlítás más 
adatokkal csak akkor lehetséges, ha azonosak a 
paraméterek. 

Kérésre további színekből is lehet választani. 

Műszaki jellemzők (megkötött állapotban) 

Használati utasítás 

Felületelőkészítés 

A Vulkem® Quick szigetelő membrán, amire a bevonat 
kerül, legyen száraz, por- és zsírmentes. 

Keverés 

A Vulkem® Quick színezhető bevonatot rázza fel a használat 
előtt, hogy a paraffin egyenletesen elkeveredjen. A rövid 
kötési idő miatt mindig csak kis mennyiségű anyagot 
keverjen össze a katalizátorral. A katalizátorral kevert anyag 
mennyisége a felület méretétől, az alkalmazási körülmények-
től, míg a felhasznált katalizátor mennyisége a környezeti 
hőmérséklettől függ. 

Katalizátor táblázat 10 liter Vulkem® Quick színezhető 

bevonathoz 

30°C-on  

20°C-on  

10°C-on  

  0°C-on  

-10°C-on 

80 g vagy 120 ml katalizátor 

100 g vagy 150 ml katalizátor 

200 g vagy 300 ml katalizátor 

300 g vagy 450 ml katalizátor 

500 g vagy 750 ml katalizátor 

Magyarországon forgalmazza: 

Sűrűség (ISO 2811), 25°C -on 1,10 g/ml 

Viszkozitás (DIN 53018), 25°C-on 190 – 270 mPa * s 

Fazékidő/bedolgozhatóság 20°C-
on

15 perc 

Kötésidő 25°C-on 60 perc 

Következő réteg felhordható 90 perc 

Gyulladáspont (ISO 1516) +11,5 °C 

Standard színek RAL: 1015, 7035, 7040, 9010 

Szakítószilárdság (ISO 527) 7,9 MPa 

Nyúlás (ISO 527) 110% 

Rugalmassági együttható (ISO 527) 270 MPa 
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Alkalmazás 

A katalizátor hozzáadását és elkeverését követően 

azonnal öntse rá a Vulkem® Quick szigetelő membrán-

ra a bevonat anyagát lehetőleg csíkokban, majd kenje el 

egy festőhengerrel. 
Anyagszükséglet: 
0,5 - 0,7 kg/m², attól függően, hogy egyszínű, egyöntetű 

színezést készít, vagy színes aggregátszórt felületet 
készít. 

25°C környezeti hőmérséklet felett és ahol közvetlen 
napsugárzásnak kitett munkaterületen kell dolgozni, 

várja meg, amíg árnyékba kerül a terület vagy 
árnyékolja le a felületet még a felhordást megelőzően. 

Munkavédelmi előírások 

Olvassa el a termék műszaki és biztonsági adatlapját. 

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  

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. 

Magyarországon forgalmazza: 

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 

mailto:bitimpex@bitimpex.hu
http://www.bitimpex.hu/



