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1. CARACTERISTICI 

 
Quick Fill X-press 6000 este un polimer cu întărire rapidă, de rezistență mare și vâscozitate foarte redusă destinat reparării suprafețelor de beton. Acest sistem bicomponent din polimer 

este conceput pentru repararea și recondiționarea rapidă a suprafețelor de beton puternic ciobite sau deteriorate, a rosturilor ciobite și a fisurilor din pardoseala de beton.  

QuickFill Express 6000 se intărește rapid chiar și la temperaturi scăzute. 

Quick Fill X-press 6000 este un polimer cu miros strident. 

 
Pardoselile reparate cu Quick Fill X-press 6000 se pot repune în funcțiune după doar câteva minute de la aplicarea produsului.  Quick Fill X-press 6000 este ideal pentru repararea 

pardoselilor de beton din parcări, depozite, camere frigorifice sau pentru orice pardoseală de beton serios deteriorată.  Quick Fill X-press 6000 este util mai ales în 

locațiile unde activitatea se desfașoară în regim non-stop, unde întreruperea activității este imposibilă.  

 

Caracteristici unice: 

Quick Fill X-press 6000 are o vâscozitate foarte scăzuta ce permite pătrunderea adâncă în beton oferind astfel o ancorare mai bună decât cea oferită de tradiționala rășină epoxidică.  Quick Fill X-press 6000   este 

rezistent în timp și se usucă în doar câteva minute chiar și la temperaturi de sub 0 grade. 

 
Quick Fill X-press 6000 este conceput să se întărească extrem de repede, reducând astfel timpul de lucru și intervalul de întrerupere a activității.  

Quick Fill X-press 6000 este ideal pentru repararea suprafetelor de beton înainte de aplicarea diferitelor acoperiri. Suprafața produsului se poate netezi prin șlefuire, iar dacă este corect 

pregătit și aplicat acesta nu va fi vizibil printer acoperirile suplimentare.    

 
2. SPECIFICAȚII PRODUS 

      

 Respectă normele OSHA privind siguranța pardoselilor și suprafetelor pentru operatorii de stivuitoare. 

 Reduce numărul accidentelor de stivuitoare și de manipulare marfă prin procesul de Reparare Rapidă a pardoselii. 

 Crește productivitatea prin crearea unor suprafețe netede indiferent de temperatură. 

 Reduce atât timpul de întrerupere a activității cât și costurile de întreținere datorită aplicării și întărire imediate. 

 Respectă reglementările USDA. 

 
Rezistent la combustibil. 

 Activitatea de producție și cea de manipulare cu stivuitoare se poate relua în 10-20 de minute. 

 
Rezistență mare, vâscozitate foarte scăzută, pătrunde si se ancorează puternic în beton. 

 Pătrunde în cele mai înguste fisuri ale betonului. 
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3. UTILIZARI GENERALE 

      

 Toate tipurile de reparații de beton / Recondiționarea betonului 

 Repararea pragurilor la camerele frigorifice/depozite/fabrici 

 Repararea marginilor rosturilor, recondiționarea pardoselilor 

 Repararea betonului crăpat 

 Repararea ciobiturilor din pardoselile halelor 

 
Parcări 

 Platforme de încărcare 

 

4. INDICATII PENTRU UTILIZARE  DATE 

Raport de amestecare (A:B) Comp. A cu Comp. B = 100 : 100 pe volum 

Grosime recomandată [mm] n.a. 

Număr de straturi n.a. 

Timpul de gelificare la 20°C [min.] 1 - 2 

Timp de lucru la 20°C [min.] 5 - 10 

Întărire/Uscare la 20°C 1 h: 80 – 90% 24 h: aproape 100% 

Interval de temperatură pentru aplicare (ambientală) [°C] -10 - +50 

Interval de temperatură pentru aplicare (strat suport) [°C] 0 - +50 

Temperatura materialului pentru ambele componente [°C] > 20 

Umiditatea relativă maximă a aerului pentru aplicare [%] 95 - 99 

Atenție la limita punctului de rouă min. 3K > DP (punct de rouă) 
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5. PROPRIETĂȚI PRODUS DATE 

Baza chimică - 
Comp. A: MDI-Prepolimer 

Comp. B: Polietheramina-Amestec 

Conținut VOC 
DIN EN ISO 11890-1 / 

ASTM D-1259 
A: 2.5 ; B: 4,5 

Conținut solide 
DIN EN 827 / 

ASTM D-2697 
70% 

Culoare - Gri 

Vîscozitate [mPa*s] @ 25°C 
DIN EN ISO 2884-2 / 

ASTM D-4878 
Comp. A: 20 Comp B: 20 

Densitate [g/cm³] la 20°C 
DIN EN ISO 2811-1 / 

ASTM D-1217 
Comp. A: 1,02 ± 0,02 Comp. B: 1,05 ± 0,02 

Densitate [g/cm³] la 20°C EN ISO 1183 / ASTM 1,03 ± 0,02 

Rezistență la tracțiune [MPa] 
ISO 37–2005 / 

ASTM D-638 
≥ 20 

Intindere la rupere [%] 
ISO 37-2005 / 

ASTM D-638 
App. 8% 

Duritate [ Shore A] 
ISO 868-2003 / 

ASTM D-2240 
70 ± 5 

Rezistență la rupere [N/mm] ISO 813 / ASTM Otel: ≥ 6 Beton: ≥ 1,5 

Temp. max. la utilizare [°C] ISO 11346 / 
ASTM D-2485 

Umed: 60 Uscat: 130 Temp. max. uscat: 150 

Condiții de depozitare [°C] DIN EN 12701 / ASTM 
10 – 30 (în recipiente originale închise, depozitate în loc uscat și 
bine ventilat; a se feri de îngheț) 

Termen de valabilitate - Aproximativ 12 luni 

 

*) Toate datele măsurate la 23 ° C @ 50% rH. Modificarile parametrilor ambientali și de utilizare trebuie luate în considerare.  
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6. APLICARE  

Pregătire suprafață: 

Betonul trebuie să fie uscat –   cu un continut de umiditate sub 5%. Curățați bine zona care necesită reparații și îndepărtați resturile de beton, praf și reziduuri. Pregătiți 

suprafața folosind un disc diamantat sau din sârmă răsucită, pentru ciobituri. Tăiați perimetrul deteriorat cu un disc diamantat pentru a forma un canal.  

Urmăriți și deschideti fisurile pentru a le oferi adâncimea care să permită pătrunderea produsului adânc în fisură.   

 
Preparare produs: 

Amestecați Quick Fill X-press 6000 în raport de 1:1.  

Folosiți doar un mixer mecanic sau un mixer mecanic cu mai multe lame. Nu utilizați mixer cu palete. Amestecați mecanic cele două componente A 

și B la viteza mare timp de aproximativ 30 de secunde. Utilizați produsul obținut ca amorsa pentru baza si peretii zonei care necesită reparații.   

 
Obținere mortar : 

O parte din produsul amestecat (A+B) se adaugă la două părti de nisip, i.e., 1parte A + 1 parte B adăugate la 2 părti de nisip. Amestecați rapid nisipul 

în produsul mixt A+B. Amestecați produsul și nisipul timp de 30 de secunde și turnați imediat în zona în prealabil curațată si amorsată. Umpleți 

repede zona care necesită reparația. Aduceți la nivel și așteptați să se întărească. Șlefuiți cu un utilaj de slefuit dotat cu discuri de granulație fină. 

Șlefuiți cu mișcări circulare pentru a obține o suprafața finală netedă. Sigilați suprafața folosind amestec de QuickFill Express 6000 A+B, fără nisip.  

 

Atentie! 

Nu utilizați pe suprafețe umede și nu expuneți componentul A la umiditate. Acest produs este sensibil la umezeală și nu se aplică pe suprafețe umede. 

Produsul nu este destinat umplerii rosturilor.  Folosit la umplerea rosturilor, din cauza ciclurilor termice pot rezulta fisuri pe marginea rosturilor. 

QuickFill Express 6000 poate lipii plăcile deteriorate și poate stopa mișcarea.  QuickFill Express 6000 nu este destinat utilizării acolo unde este 

necesară mișcarea substratului. 

Depozitați QuickFill Express 6000 ferit de lumina directă a soarelui într-un loc rece, uscat, protejat de căldură. Reactivitatea QuickFill Express 6000 

va fi mai rapidă la temperaturi ridicate și mai lentă în condiții de temperatură scăzută. Pentru a evita erorile de aplicare, evitați să folosiți produsul 

atunci când acesta este fierbinte.  

7. FORMA DE LIVRARE 
Vă rugăm să consultați lista noastră de prețuri pentru unitățile de ambalare. 

 
Toate instrucțiunile, recomandările, declarațiile și datele tehnice incluse aici se bazează pe informații și teste care considerăm că sunt fiabile și corecte, însă acuratețea și completitudinea testelor 

menționate nu este garantată și nu trebuie interpretată ca și o garanție, exprimată sau implicită. Responsabilitatea de a se convinge, prin propriile sale informații și testări, de aplicabilitatea produsului 

pentru propria utilizare în funcție de specificul lucrarii aparține in totalitate utilizatorului. Utilizatorul își asumă toate riscurile și responsabilitățile rezultate din utilizarea produsului.    Produsul necesită 

echipament specializat și abilități pentru aplicare.    Responsabilitatea de a se asigura că are echipamentul, abilitățile și experiența necesară pentru a aplica aceste produse ii revine utilizatorului.  Nici 

vânzătorul și nici producătorul nu sunt răspunzători față de cumpărător sau orice altă terță persoană pentru orice vătămare, pierdere sau deteriorare directă sau indirectă care rezultă din 

deteriorarea produsului sau din incapacitatea de utilizare de către cumpărător a produsului. Informațiile tehnice și de utili zare sunt furnizate în scopul stabilirii unui profil general al 

parametrilor materialului și al aplicarii produsului. Datele de performanța rezultate în urma testelor au fost obținute într-un mediu controlat și producătorul VIP nu garantează că aceste teste 

sau orice alte teste pot fi obținute și reproduse cu exactitate în toate mediile.  

 
Drepturile cumpărătorului cu privire la calitatea materialelor noastre respectă complet termenii și condițiile noastre generale. Pentru solicitarile care depășesc scopul aplicărilor mai sus mentionate, 

vă rugăm contactați personalul tehnic specializat VIP.   

 
VIP își rezervă dreptul de a schimba sau modifica în orice moment detaliile și datele prezentate în acest document.                                                   
 
Valabilă este doar versiunea actuală a acestei fișe tehnice.  
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