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 FISA TEHNICA  
 

QUICK FILL SL 
STANDARD 

 
1. CARACTERISTICI  

 
QuickFill SL Standard este un produs bicomponent cu vâscozitate foarte redusă, 100% solid pentru umplerea rosturilor și fisurilor din 

beton. Acest material autonivelant este destinat în special pentru aplicări orizontale care necesită un interval mai lung de uscare 

pentru a permite pătrunderea materialului cât mai adânc în beton și autonivelarea.    
 

Se aplică ușor și rapid în rosturi și fisuri. Pătrunde în fisurile rosturilor prevenind infiltrarea apei și deteriorarea substratului. Este un 

produs excelent pentru întreținere și impermeabilizare împotriva majoritătii fluidelor și a altor contaminanți.  

După întărire, surplusul de material ce depășește cota suprafeței, se poate tăia la nivel. 

 
2. SPECIFICAȚ II PRODUS 

 

A se aplica cu ajutorul pistolului pentru cartuș dublu. Pneuma tic sau manual. 
 

Vâscozitatea scăzută permite o pătrunderea adâncă și o priză rezistentă . 
 

Fără VOC, 100% solid 
 

Autonivelant 
 

Repară instant , repunerea în funcțiune a suprafeței în 60 de minute . 
 

Proprietă ți excelente de sigilare și impermea biliza re . 
 

Rămâne elastic chiar și la tempera turi extrem de scăzute. 
 

Insensibil la umidita te în timpul aplicării și al procesului de uscare. 
 

Formula se bazează pe tehnolog ia poliureică . 

Rezistent la majorita tea chimica le lor, soluțiilor de curățare, combustibililor și uleiurilor. 

Rezistență mare la frecare și impact. 
 

3. UTILIZĂRI GENERAL E 

      

 Etanșarea canalelor de cablu și a buclelor inductive. 

 Repararea și sigilarea betonului fisurat. 

 Etanșarea rosturi lor de construcție din beton. 

 Încorporarea și etanșarea cablajului de semnalizare sensibil la presiune. 

 Aplicare în condiții de depozitare la rece datorită proprietăților de uscare la temperaturi scăzute. 

 
Umplerea ciobiturilor din pardoselile halelor. 
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4. INDICATII PENTRU UTILIZARE DATA 

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.] 8,0 – 10,0 

Timp de lucru la 20°C [min.] 14 – 15 

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

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

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

Temperatura materialului pentru ambele componente [°C] > 20 

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

Atentie la limita punctului de rouă min. 3K > DP (punct de rouă) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
  
 
 

   
 
 
 

INDUSTRIAL LININGS WATERPROOFING FLOORING C ONSULTANCY 

2K POLIUREE AUTONIVELANTA 
PENTRU UMPLEREA ROSTURILOR 

http://www.vipcoatings-intl.com/


Page 3 of 4 

VIP Coatings International GmbH & Co. KG 

www.vipcoatings-intl. com 

 

PROTECTIA SUPRAFETELOR · Iunie 2017 

 FISA TEHNICA 
 

QUICK FILL SL 
STANDARD 

  

 

 

5. PROPRIETATI PRODUS DATE 

Baza chimică - 
Comp. A: MDI-Prepolimer 

Comp. B: Polietheramina-Amestec 

Conținut VOC 
DIN EN ISO 11890-1 / 

ASTM D-1259 
0% 

Continut solide DIN EN 827 / 

ASTM D-2697 
100% 

Culoare - Negru 

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

ASTM D-4878 
Comp. A: 500 - 900 Comp B: 600 – 1.200 

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

ASTM D-1217 
Comp. A: 1,12 ± 0,02 Comp. B: 1,05 ± 0,02 

Densitate [g/cm³] EN ISO 1183 / ASTM 1,02 ± 0,02 

Rezistență la tracțiune [MPa] ISO 37–2005 / 

ASTM D-638 
≥ 5 

Întindere la rupere [%] ISO 37-2005 / 

ASTM D-638 
≥ 90 

Duritate [Shore A] ISO 868-2003 / 

ASTM D-2240 
85 ± 5 

Duritate [Shore D] ISO 868-2003 / 

ASTM D-2240 
30 ±5 

Rezistență la abraziune [mg] ASTM D-4060 < 10 (roata CS17; 1000 g; 1000 ciclu) 

Rezistență la rupere [N/mm] ISO 813 / ASTM Otel : ≥ 8 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 va labilitate - Aproximativ 12 luni 

 

           *) Toate datele măsura te la 23 ° C @ 50% rH. Modificaril e parametrilo r ambientali și de utilizare trebuie luate în consider ar e.  
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6. APLICARE 

 
QuickFill SL Standard este ambalat în cartuș dublu și se aplică fie cu un pistol manual sau pneumatic, fie în canistre de 20L care se 

dozează folosind unitatea de aplicare cu presiune joasă VIP LP-2. 

 
Când utilizați sistemul de cartuș dublu, este important ca niciun material chimic să nu se scurgă în tubul de amestecare înainte de a 

se acționa pistolul de distribuție și inainte de a începe procesul de aplicare propriu zis, deoarece acesta poate rezulta întărirea 
prematură și blocarea materialului în tubul de amestecare.  

Procesul de distribuire trebuie să fie uniform și rapid, dintr-o singură acțiune, fără oprire, pentru a evita întărirea materialului în 

tubul de amestecare.  

 
În cazul suprafețelor mari se recomandă aplicarea cu ajutorul unității cu presiune joasă VIP LP-2.  Componentul B trebuie agitat cu 

putere înainte de utilizare iar ambele componente A+B trebuie incălzite la o temperatură de procesare de aproximativ 20 - 25°C. 

 
Timpul de uscare depinde în mod natural de influența climatică și de mediu, de ex. temperatura ambientală, umiditatea aerului, 
ventilația etc.   

 
Prin urmare, timpii specificati mai sus reprezintă doar niște linii directoare. Timpii exacți trebuie determinati prin testare la fața locului.  

 
Sistemele de acoperire pe baza de poliuree sunt rezistente UV dar pot suferi modificări de culoare.   QuickFill SL Standard poate suferi 

decolorare atunci când este expus la lumina soarelui. Acest lucru nu influențează proprietățile fizice ale materialului!  

  

Inainte de utilizarea agitati cu putere cartusului dublu VIP. In cazul aplicarii cu ajutorul unității cu presiune joasă VIP LP-2 agitați cu 

putere recipientul care conține componentul B.  

 
 

7.  FORMA DE LIVRARE 

 Vă rugăm să consultați  l ista noastră de prețuri  pentru unități le de ambalare 

 
Toate instrucțiunile, recomandările, declarațiile și datele tehnice incluse aici se bazează pe informații și teste care consi derăm 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 utilizato rului. 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 expe riența 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, p ierdere 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.  
 

© Copyright, VIP Coatings International, QFL X Press 6000 
 
 Versiunea: Junie 2017 – 01 
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