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ALKALMAZÁS TERÜLETEI

ü Dilatációs hézagok újraépítése
ü Sekély kitörések hídon
ü Közlekedési utak kitöréseinek javítása
ü Szintillesztés
ü Padlójavítás
ü Megelőzi a további károsodást
ü Kitörés fedőréteg előtti feltöltése / javítása
ü Megrepedt táblák “összekötése”
ü Beton és burkoló alatti üregek feltöltése

ANYAG JELLEGE

ASealBoss® 6060 QuickFix korszerű, poliuretán szerkezetű,

gyorsan szilárduló, nagy szilárdságú, nagyon alacsony

viszkozitású javítóanyag. A termék két komponens 1:1 térfo-
gatarányú keveréke, 100%-ig szilárd rendszer. 100%-ban

oldószermentes és nem tartalmaz illékony szerves vegyületet.
Az anyag tervezésekor a cél betonfelületek kitöréseinek és
repedéseinek javítása, sérült dilatációs hézagok hatékony
és gyors újraépítése volt. 
A tipikus javító alkalmazásokra jó példa raktárak padlóki-
törései és lejtős közlekedési felületek, ahol acélkerekek,
kemény poliuretán kerekek miatti sérülések és más,
feszültséget okozó körülmények mindennaposak.

A6060 QuickFix erős ragasztóanyag is, sérült lapok ragasz-
tásához. A termék nagyon jól tapad önmagához (nedves a

szárazon). A QuickFix 6060 gyors betonjavítót ne használja
hőtágulásnak kitett területeken. Mozgó hézagokhoz flexibilis
poliureára van szükség, ld. QuickFix 6500 rugalmas hézag-
kitöltőnket.

A6060 QuickFix kissé érzékeny a nedvességre, ezért
száraz felületen alkalmazandó.

A SealBoss® 6060 QuickFixT3 és SealBoss® 6060 QuickFix

T10 azonos fizikai tulajdonságokkal rendelkező keverékek,
rövidebb (T3) illetve hosszabb (T10) gélesedési idővel. a
különböző gélesedési idők speciális alkalmazásokhoz kíválóak
lehetnek. További információ a SealBoss® 6060 műszaki
támogatástól kérhető.

ALKALMAZÁS
Tisztítsa meg a területet a törmeléktől és szennyezőanyagtól,
pl. olaj, szétszórt anyag, piszok, gumi, stb, hogy a termék
jól tapadjon. A tiszta, durva betonnal lehet a legjobb eredményt
elérni. Ha hézagvágó gépet használ, takarítsa el a darabokat
és a port a vágás környezetéből. Gondoskodjon róla, hogy a
terület száraz legyen. Porszívózza fel vagy fúvassa le a port.

Mély repedések / Illesztési alkalmazások
A terméket kenje a repedés aljába, majd rétegeket kenve
folytassa.  Először a terméket kenje fel, majd szórjon homokot
a felvitt termékre. Aztán ismét termék és ismét homok. A
lépéseket a kész szint eléréséig ismételje.

TÖLTŐANYAG
A homok töltőanyag nem tartalmazhat nedvességet.
Szemcseméret 12 és 60 közt. Kültéri alkalmazásoknál a
száraz kvarchomok használata csökkenti az UV-sugárzás
okozta elszíneződést. Igen nagy kitöréshez gyöngykavics
használható.

FELÜLET KÉSZRE CSISZOLÁSA
Hagyja kb. 15 percig, ill. keményedésig kötni a SealBoss®

6060 QuickFix-et. A legjobb eredményt flexibilis csiszoló-
koronggal lehet elérni. Hántolás és vágás is végezhető éles
vágópengés maróval. A marást akkor végezze, mikor a
termék megkötött, de még nem teljesen keményedett meg. A

javított felületen ekkor már lehet közlekedni.

A BERENDEZÉSEK KARBANTARTÁSA
Távolítsa el a felesleges tömítő- és kenőanyagot. A szerszá-
mokat és keverő eszközöket célszerű rögtön a használat után
megtisztítani. Az oldószer veszélyes anyag, megtámadja a
műanyagot és a gumit, és használatát a munkahelyi előírások
megtilthatják. Figyelem! Bizonyos tisztítószerek gyúlékonyak.

BIZTONSÁG  / ÓVINTÉZKEDÉSEK
Ügyeljen az egészségére! Az anyaggal történő munkavégzés
teljes időtartama alatt viseljen védőszemüveget, kesztyűt és
megfelelő munkaruhát. Befecskendezéskor a teljes arcvédelem
erősen javallott. Az anyag lecsöppenhet és kifröccsenhet!
Óvja önmagát és a többi személyt is a munkavégzés helyén.
Ügyeljen az alkalmazás környezetében levő vagyontárgyakra,
nehogy károsodjanak. A munkavégzés környezetébe ne engedjen
bejutni illetékteleneket. Az anyagokat és berendezéseket
tartsa biztonságos helyen; gyerekek ne férhessenek hozzá!

Nézze meg a dobozon a címkét, a termék biztonsági
adatlapját és a termékkatalógus előírásait, mielőtt a terméket
és a berendezéseket alkalmazná. Ha egy alkotóelem a bőrre
kerül, mossa le alaposan szappannal és vízzel. Biztosítsa
a munkavégzés helyén a megfelelő szellőzést mennyiségileg
és területileg is. További munkavédelem: zuhany vészhelyzet
esetére, szemmosó állomás.

ELŐNYEI

ü Kötés -29°C és +55°C közt.
ü 8 - 12 perc (T3), és rá lehet hajtani
ü Nagy szilárdság rövid idő alatt
ü Önterülő
ü Alapozóra nincs szükség
ü Teljesíti az USDA és FDA előírásokat
ü Gyors kezdeti kötés és végső szilárdság
ü Minimális szag, 100% oldószermentesség
ü Több színben kapható

SSSeeeaaalllBBBooossssss
® 6060 QuickFix Alacsony viszkozitású

padlórepedés és -kitörésjavító
rendszer
QuickFix Betonjavító, kartusos
rendszer és vödrös kiszerelés

- 6060 QuickFix

- 6060 QuickFix  T3
- 6060 QuickFix  T10

Ömlesztett és kartusos
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MŰSZAKI ADATOK
Viszkozitás (kevert) 250 cps
Keménység, durométer (ASTM D2240) 67 - 72D
Húzószi lárdság    (ASTM D412) 4600 psi

Szak í tószi lárdság  (ASTM D624) -lb/mil 489
Nyúlás % (ASTM D412) 6% to 8%

Nyomószilárdság (tiszta) 3900 psi
(ASTM C109)      (homokkal) 4800 psi
Tapadószilárdság (ASTM 882-99) 3450 psi

Felhasználhatósági idő:
6060 QuickFix C-881 77° - 100 gramm Kb. 4-6 perc
6060 QuickFix T3 C-881 77° - 100 gramm Kb. 2-3 perc
6060 QuickFix T10 C-881 77° - 100 gramm Kb. 9-11 perc
Polcélettartam 1 év, az eredeti, bontatlan csomagolásában
Tárolási feltételek Ne tárolja 30OC felett, ne érje közvetlen napfény.
CSOMAGOLÁS:
1:1 arányban kapható, 2x 1 gallonos egységben és 22 oz. kartusokban
1 gallonos készlet (adagolókamrákkal)
1 gallonos, 2 gallonos, 10 gallonos készlet, 55 gallonos hordó és láda
HULLADÉK: Az üres tárolóedények cseppmentesek legyenek.
BIZTONSÁG: Olvassa el a termék biztonsági adatlapját, és gondoskodjon róla, hogy a termékeket
alkalmazó dolgozók megértették a biztonsági adatlap és az általános biztonsági tájékoztató lap
tartalmát.

Ellenállás vegyszerekkel szemben
Ecetsav 10 % R

Aceton RC

Akkusav (kénsav) RC
Fékfolyadék R

Klór (2000 ppm H2O-ban) R

Citromsav R
Benzin                 R

Hidraulikaolaj R-1

Metanol (5%) benzin RC

Motorolaj R-1
Toluol RC

Ecet R

Víz R

Xylol               R

Tesztelés; ASTM D-1308 @72°F
R=ajánlott 
RC=feltételesen ajánlott = csekély duzzadás vagy elszíneződés
N=nem ajánlott
1=csak kis elszíneződés
Felvitelhez szükséges eszköz
Forgalmazunk pneumatikus, elektromos és kézi felhordó eszközt

T

Átdolgozva: 201204

Korlátozott jótállási irányelvek és Jogi nyilatkozat a SealBoss Corp. által szállított és/vagy forgalmazott termékekre: Az itt található összes ajánlás,
megállapítás és műszaki adat teszteken alapul, és a legjobb tudomásunk szerint megbízható és helyes, de az említett tesztek pontossága és teljessége
nem garantált, és nem tekintendő garanciának, sem kimondottan, sem sugalmazva. A felhasználónak a saját információira és teszteredményeire kell
támaszkodnia annak megítélésében, hogy a termék alkalmas-e a tervezett felhasználásra, és a felhasználó becsli meg a termék használatából adódó
kockázatokat és felelősségeket. Semmilyen rendelkezésre álló anyagban fellelhető tartalom sem menti fel a felhasználót azon kötelezettsége alól, hogy
még a termék használata előtt elolvassa és kövesse a figyelmeztetéseket és utasításokat az egyes termékekre vonatkozóan, ahogy azok megtalálhatók az
aktuális műszaki adatlapban, termékcímkén és az anyag biztonsági adatlapjában. A SealBoss Corp. garantálja, hogy a leszállított / forgalmazott termék
mentes minden gyártási hibától. Az eladó és a gyártó kizárólagos felelőssége, hogy a gyártó által kibocsátott termék hibásnak bizonyuló részét kicserélje.
A SealBoss Corp. nem rendelkezik semmilyen más garanciával, sem kimondottan, sem sugalmazva, ide értve a termékkel kapcsolatban a
forgalomképességet, vagy egy adott célra való alkalmasságot. A SealBoss Corp. nem tehető felelőssé semmilyen kárért, ide értve a távoli vagy
következményi károkat, melyek bármely garancia reklamált megszegéséből származnak, akár kimondottan, akár sugalmazva. A SealBoss Corp. nem vállal
felelősséget a termék olyan felhasználásáéért, amely során harmadik fél által tulajdonolt szabadalom vagy más szellemi tulajdonjog megsértése történik.
Továbbá nem kerül garancia kiadásra a megjelenésre, színre, kifakulásra, krétásodásra, festésre, zsugordásra, lepergésre, UV sugárzás miatti károsodásra,
túl magas hőfoknak kitettségre, normál kopásra és elhasználódásra vagy a felhasználó nem megfelelő anyagfelhordására vonatkozóan. Helytelen használat,
hanyagság, megfelelő karbantartás hiánya, természeti csapások és /vagy a szubsztrátum fizikai mozgása vagy szerkezeti hibák okozta károk szintén
kizártak a korlátozott garancia hatálya alól.  A SealBoss Corp. fenntartja a jogot, hogy minőségi ellenőrzést végezzen a megreklamált és hibásnak jelentett
anyagokon, mielőtt a tulajdonos, a kivitelező vagy a felhasználó bármilyen javítást elvégezne. Sem az eladó, sem a gyártó nem felelős a vevő vagy
bármely harmadik személy felé semmilyen, a termék használatából vagy a használat meghiúsulásából adódó  sérülésért, kárért vagy veszteségért. A
gyártó és az eladó nem tart kötelező érvényűnek semmilyen ajánlást vagy nyilatkozatot a gyártó tisztségviselője által aláírt írásos megállapodásban
foglaltakon kívül. A SealBoss Corp. fenntartja a jogot a termék paramétereinek előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására. 201204-16-P3  

- 6060 QuickFix

- 6060 QuickFix  T3

- 6060 QuickFix  T10

Ömlesztett és kazettás

Alacsony viszkozitású
padlórepedés és -kitörésjavító
rendszer
QuickFix Betonjavító, kartusos
rendszer és vödrös kiszerelés

SSSeeeaaalllBBBooossssss
® 6060 QuickFix
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