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1. Leírás:

A Quick Prime 1K-PU universal egykomponensű, oldószeres poliuretán alapozó. A PU alapozó a felvitel után

vékony rétegben szilárdul meg, az oldószer elpárolgását követően, és a levegő páratartalmának, illetve beton esetében

az aljzat nedvességének megkötésével térhálósodik. Ezáltal rendkívüli kopásállóságú és nagy ütésszilárdságú fimréteg

jön létre. Az alapozó filmréteg barnás színű, áttetsző, a szín UV-fény hatására válik láthatóvá. Ezen túl, a Quick

Prime 1K-PU universal felhasználható kiegyenlítő habarcs és kaparókeverék készítéséhez, valamint felületek

előkezelésére is (kötő hídréteg képzésére) többrétegű bevonásos rendszerekhez. A Quick Prime 1K-PU

universal a fémek felületén időleges korrózióvédő réteget alkot, betonfelületeken pedig szilárdító rétegként viselkedik.  

2. Jellemzők:

Ideális alapszintű alapozó a POLYUREA bevonórendszerekhez 

Kiváló kötés  száraz és nedves ásványi aljazatokon és fémfelületeken is   

Záróréteg-jellemzők a nedvességgel szemben, vízpárával szemben viszont nem 

Vízzáró képesség; megakadályozza a pórusok kapilláris hatás általi keletkezését 

Ellenálló híg lúgokkal, savakkal, vízbázisú sóoldatokkal és kenőanyagokkal szemben 

Jó penetráció szénacél és beton esetében 

Alacsony viszkozitás, így jó teríthetőség és gyakorlatias felhordási arány 

Kiváló időjárásállóság 

Nagy ütésszilárdság 

3. Alkalmazási területek

Tapadó alapozó egy- vagy kétkomponensű, poliuretán vagy poliurea alapú bevonórendszerekhez

Jó kötőfelületet képez (epoxy vinil-észter alapú) üvegszálas műanyagokhoz 

Kötőanyag habarcshoz és fából készült javítóhabarcshoz (pl. felújítás) 

Fából készült rétegelt lemezek és hasonló felületek nedvességszigetelésére 

Alapozó földnedves betonhoz 

A következő standard anyagú bevonatokhoz vagy padlózathoz, pl. PVC, linóleum, parketta, kövezet

Fém aljzatok - pl. szemcseszórt acél - ideiglenes korrózióvédelme 
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4. Alkalmazástech. tulajdonságok Adatok 

Keverési arány (A:B) nA � egyetlen komponensű termék 

Igény acélon / betonon [g/m
2
] kb. 50 – 150 / kb. 150 - 350 

Ajánlott vastagság [µm] Kb. 30 - 100; (a felület porozitásától függ) 

Rétegek száma 1  

Szilárdulási idő (68°F) [h] 12 

Szilárdulási idő [h] Acél:  min. 1 
          max. 48 

Beton:      min.0,2 – 2  
                 max. 72  
(a beton nedvességtartalmának függvénye) 

Felület járható  [h] 
Környezeti feltételektől és a beton nedvességtartalmától függ 

Felvitel hőmérsékleti tartománya (környezeti) [°C]   +5 - +35 

Felvitel hőmérsékleti tartománya  (aljzat) [°C]         +5 - +35 

Felvitelkor a levegő max. relatív páratartalma [%] 98 

Ügyeljen a harmatponti határértékre min. 3K > DP (harmatpont) 

Aljzat előkészítése:   
>> Acél SA 21/2 / Medium G / RZ (min.) = 60 µm 
>> Beton min. C20/25 / nyomásszilárdság > 25 N/mm2 /

szakítószilárdság > 1,5 N/mm2 

>> Kiegyenlítő beton min. EN13813 CT-C25-F4 
>> Vakolat P III 
>> Visszamaradó nedvesség < 8 -10% 

5. Fizikai jellemzők: Adatok  

MDI-prepolimer  Kémiai  alap - 
Oldószerek: Etil-benzol / xilol  

Illóanyag-tartalom DIN EN ISO 11890-1
/ ASTM D-1259 

494 g/l 

Szilárdanyag-tartalom DIN EN 827 / 
ASTM D-2697 

50% 

Szín - Barnás, áttetsző 

Viszkozitás [mPa*s] @ 25°C DIN EN ISO 2884-2 / 
ASTM D-4878 

100 – 200 

Sűrűség [g/cm
3
] @ 20°C  

DIN EN ISO 2811-1 / 
ASTM D-1217 

1,00 ± 0,02 

Feszítőszilárdság [N/mm
2
] DIN EN ISO 4624 / 

ASTM D-4541 
Acél: ≥ 6 Beton: ≥ 1,5 

Max. alkalm. hőfok [°C] ISO 11346 / ASTM D-
2485  

Nedv.: 45  Száraz: 130 Csúcshőfok, száraz: 150 

Tárolási körülmények [°C] DIN EN 
12701 / 
ASTM  

10 – 30 (eredeti, felbontatlan dobozában, száraz, jól 
szellőző és fagymentes helyen tárolva) 

Szavatosság - 12 hónap 

*) Az adatok mérése 23°C-on, @ 50%rel. párat. Figyelembe veendők a felület ívei, különböző terítési és környezeti paramétereknél. 
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6. Tanácsok a felvitelhez :

Az alapozó felvitele lehetőleg hengerrel történjen, illetve alternatív megoldás lehet a hagyományos rendszerű 
szórásos, sűrített levegős vagy levegő nélküli felhordás. 

FONTOS: A Quick Prime 1K-PU universal felülete a következő réteg felvitele előtt “ragadásmentes” 
legyen (az ujja hátuljával ellenőrizze le)! 

A száradási idő természetesen függ az éghajlattól és a környezeti hatásoktól, pl. a környezeti hőmérséklettől, a 
levegő relatív páratartalmától, a légmozgástól, stb. 

Ebből adódóan a megadott időértékek csak tájékoztató jellegűek. A pontos idők helyszíni teszt elvégzésével 
határozhatók meg. 

7. Kiszerelés:

Termék megnevezése Kiszerelés Ref. sz. 

Quick Prime 1K-PU universal 30 l kérésre 

Quick Prime 1K-PU universal 10 l kérésre 

Quick Prime 1K-PU universal 1 l kérésre 

Az itt közölt útmutatók, javaslatok, állítások, műszaki adatok olyan információkon és teszteken alapulnak, melyeke legjobb ttudásunk szerint a 
valóságnak megfelelnek és helyesek, de az említett tesztek pontosságáért és teljességéért garanciát nem tudunk vállalni, és nem 
értelmezhetőek garanciaként, legyen az kifejezett vagy utalás általi. A felhasználó felelőssége, hogy meggyőződjön a saját információi és 
tesztjei alapján, hogy megfelelő-e számára a termék, az adott munka elvárásait és körülményeit figyelembe véve. Nem állítjuk és nem is 
garantáljuk, hogy az felsorolt veszélyek és kockázatok listája teljes lenne. Sem az eladó, sem a gyártó nem vonható felelősségre a vevőt vagy 
bármely harmadik személyt ért kárral, sérelemmel vagy veszteséggel kapcsolatban, mely direkt vagy indirekt módon kapcsolatba hozható a 
termék használatával. Az itt közölt javaslatoktól és állításoktól eltérő kijelentések - legyenek azok írásosak vagy szóbeliek - nem tekinthetők 
kötelező érvényűnek a gyártóra nézve, kivéve, ha írásban, a gyártó tisztviselője által aláírt formában lett közölve. A közölt műszaki és 
alkalmazási információk azt a célt szolgálják, hogy a felhasználó általános képet kapjon a termékről és annak alkalmazási lehetőségeiről. A 
tesztek szabályozott körülmények közt lettek elvégezve; mindazonáltal a VIP GmbH nem állítja, hogy minden környezeti körülmény mellett 
helytállóak ezek a teszteredmények.

A vevőnek az anyagaink minőségével kapcsolatos jogai teljes egészében megfelelnek az általános üzleti feltételeinkben leírtaknak. A fentebb 
ismertetett alkalmazásoktól eltérő igények esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot műszaki ügyfélszolgálatunkkala következő, bármikor hívható 
telefonszámon:  +49-(0)89-89 55809 30. 

Minden esetben az adatlap aktuális változata van érvényben. 
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