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BAREVNÝ VRCHNÍ NÁTĚR PRO SYSTÉMY 
VULKEM® QUICK BALCONY: SYSTÉM 
JEDNOBAREVNÝ NEBO S BAREVNÝMI 
VLOČKAMI 
 

 

PŘEHLED HLAVNÍCH VÝHOD 

 Snadno se nanáší. 

 Je zvýšena pružnost (elastifikován). 

 Krátká doba polymerizace. 

 Odolnost proti vlivům povětrnosti. 

 K dostání v různých barvách. 

 

INFORMACE O VÝROBKU 
 

Popis 
VULKEM® Quick Coloured Topcoat je nízkoviskózní, dvou-

složková reaktivní pryskyřice se zvýšenou pružností a 

s odolností proti ultrafialovému záření na bázi methyl-

methakrylátu (MMA). Pro vyvolání polymerizace se pouze 

přidá katalyzátor  Vulkem® Quick Catalyst. 

 

Použití 
VULKEM® Quick Coloured Topcoat se používá jako barevný 

vrchní nátěr pro systémy VULKEM® Quick Balkony jednoba-

revný nebo s barevnými vločkami. 

 

Balení 
Kovové kbelíky po 20 kg. 

 

TECHNICKÉ INFORMACE 
 
Technické charakteristiky (tekutý stav) 
Viskozita, 25°C: 200 – 240 mPa*s DIN 53214 

Hustota, 25°C: 1,29 g/cm3 DIN 51757 

Zpracovatelnost při 20°C: cca 15 min.  

Doba polymerizace při  20°C: cca 60 min.  

Další nátěr po: cca 90 min.  

Bod vzplanutí: + 11,5°C ISO 1516 

Barva (přibližně RAL): 1015, 7035, 7040, 9010 

Další barvy na vyžádání. 

 

Technické charakteristiky (po vytvrzení) 
Pevnost v tahu: 7,9 N/mm2 DIN 53455 

Prodloužení: 110 % DIN 53455 

Youngův model pružnosti: 270 N/mm2 DIN 53457 

Mějte laskavě na paměti, že objektivní srovnání s jinými údaji je 

možné pouze pokud jsou normy a parametry shodné. 

 

NÁVOD K POUŽITÍ 
 

Příprava podkladu 
Povrch VULKEM® Quick Membrane, který se bude natírat, 

musí být suchý a zbavený prachu a mastnoty. 

 

Mísení 
Před použitím musí být VULKEM® Quick Coloured Top-

coat promíchán tak, aby se dosáhlo rovnoměrného roz-

ptýlení parafínu. 

S ohledem na krátkou dobu polymerace vždy smíchejte 

menší množství VULKEM® Quick Coloured Topcoat 

s vhodným množstvím katalyzátoru. 

Objem katalyzované dávky závisí na skutečné velikosti 

plochy a podmínkách aplikace, přičemž množství kataly-

zátoru závisí na okolní teplotě. 

Tabulka množství katalyzátoru pro dávku 10 litrů VUL-

KEM® Quick Coloured Topcoat:  

při 30°C 80 g nebo 120ml katalyzátoru 

při 20°C 100 g nebo 150 ml katalyzátoru 

při 10°C 200 g nebo 300 ml katalyzátoru 

při 0°C 300 g nebo 450 ml katalyzátoru 

při -10°C 500 g nebo 750 ml katalyzátoru. 

 
Nanášení 
Okamžitě po přidání katalyzátoru a po smíchání se nalije 

barevný vrchní nátěr na VULKEM® Quick Membrane 

v pruzích a rozetře se pomocí gumové stěrky nebo natí-

racího válečku.  

 

Spotřeba  
Spotřeba přibližně 0,5 až 0,7 kg/m2 v závislosti na systé-

mu (jednobarevný nebo s barevnými vločkami). 

 

Skladování 
Skladujte na chladném a suchém místě při teplotě +15°C 

až +20°C v původním neporušeném obalu 6 měsíců při 

dodržení doporučení pro skladování. Chraňte před pří-

mým sluncem a mrazem. 
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OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST    
PRÁCE 
Dodržujte technické informace a údaje uvedené v bez-

pečnostních listech 

 
TECHNICKÝ SERVIS 
Kontaktujte TECONS spol. s r.o., www.tecons.cz. 

 
ZÁRUKA 
Firmy RPM/Belgium N.V., Alteco Technik GmbH ručí za 

to, že veškeré zboží je prosto jakýchkoli závad a že na-

hradí materiály, u nichž se prokáže, že jsou vadné. 

Zde uvedené informace a doporučení jsou výše uvede-

nými firmami považovány za přesné a spolehlivé. 


