
Описание:

Quickmast 201 е трикомпонентнa, високоякостнa  

епоксидна смес, без разтворители, предназначена 

предимно за употреба в строително-ремонтни 

работи. Quickmast 201 се предлага в цвят - сив бетон, 

за да съответства на съществуващите бетонни основи. 

Осигурява непропусклив слой с отлична устойчивост 

на абразия, атмосферни влияния и химически атаки. 

Благодарение на добре подбраният си пълнител, 

Quickmast 201 може лесно да се постави и уплътни с 

незначително свиване.

Употреба:

 © Ремонт на дълбоки участъци в колони, стени и 

силно натоварени зони

 © Под преходни ленти в разширителни фуги

 © Основа за епоксидни покрития и фини замазки 

когато се изисква по-голямо изграждане с  по-точен 

и плавен финиш.

Преимущества:

 © Изключителни физични свойства

 © Висока якост на връзката към бетонни основи

 © Отлична устойчивост на широк спектър от химикали

 © Не се свива

 © Водонепропусклив

 © Може да се прилага върху вертикални и 

хоризонтални повърхности.

Инструкции за употреба

Подготовка на повърхността:

Повърхността трябва да е структурно здрава, без 

мазнини, грес и други замърсявания. Бетоновата 

повърхност трябва да е суха и подходящо подготвена. 

Стоманените повърхности трябва да бъдат почистени 

с  пясъкоструйка, за да се премахне цялата ръжда .

Грундиране:

Повърхностите трябва предварително да се грундират 

с грунд Strongcoat. Грундът трябва да се прилага 

така, че повърхността да е напълно мокра, като се 

гарантира върху повърхността да има непрекъснат 

слой. Особено внимание трябва да се обърне на 

пукнатините. Слой около 500 микрона грунд трябва 

да се нанесе на оголената армировка. 

Quickmast 201 трябва да е полага веднага след 

нанасянето на грунда и преди грундът да образува гел 

върху основата.

Технически характеристики:

Якост на сцепление 

(EN1542)
> 2.0 MPa

Якост на натиск 

(BS6319, част 2:1983)
> 70 MPa @ 7 дни

Якост на огъване 

(BS6319, част 3:1990)
18 MPa @ 7 дни

Якост на опън

(BS6319, част 7:1985)
8 MPa @ 7 дни

Плътност на  сместа: 2.1 ± 0.1 g/cm3

Живот на сместа:  40 - 60 минути @ 25 °С

Смесване:

Quickmast 201 се състои от три компонента - основа, 

втвърдител и пълнител, които са предварително 

претеглени. В никакъв случай не трябва да променяте 

количествата.

Прехвърлете цялото съдържание на втвърдителя в 

контейнера със смолата, като се  уверите, че дъното 

и стените са старателно изстъргани. Използвайте 

миксер, на бавна скорост, бъркайте около 2 минути, 

докато се получи еднородна консистенция. Тази смес 

се прехвърля в отделен контейнер или смесител и 

пълнителят постепенно се добавя и разбърква за още 

2 минути или докато пълнителят напълно се омокри и 

се получи еднородна консистенция.

Приложение:

Quickmast 201 да се прилага чрез натъпкване, 

последвано от замазване с мистрия преди грунда да 

втвърди. 

Разтворът трябва да се полага последователно на 

слоеве не повече от 50 mm хоризонтално и до 12 

mm вертикално, като всеки слой се уплътнява добре 

преди всеки следващ.  Ако някой слой се остави да 

се втвърди, повърхността трябва да се изтърка и да се 

нанесе допълнителен слой грунд Strongcoat. 
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Когато е необходимо, Quickmast 201 се оформя по 

нужният профил напр. за образуване на покритие, с 

мистрия до гладък завършек. Тази операция може да 

бъде подпомогната чрез леко избърсване на мистрия 

с разтворител Quickmast. 

Ако се използва кофраж се подбира подходящо 

кофражно масло, за да се предотврати залепването 

на Quickmast 201.

Време за работа:

Quickmast 201 има приблизително отворено време 

40 минути при 25 ° C. Не трябва да се оставя смесен 

материал да стои - това значително ще намали 

работното му време.

Quickmast 201 не трябва да се прилага при температури 

под 5 ° C.

Quickmast 201 трябва да се остави да се втвърди за 24 

часа при 25 °C, преди да бъде подложен на пешеходен 

трафик. Пълни механични и химически свойствата се 

постигат след 7 дни при 25 °C.

Почистване:

Веднага след работа, почистете всички инструменти 

и оборудване с DCP Solvent. Втвърденият материал 

може да се отстрани механично.

Опаковка:

Quickmast 201 e в опаковка от 20 kg, общо.

Quickmast Primer e в опаковка от 5 kg.

Граници на положения слой:

Хоризонтално: 5 - 50 mm (максимумът се отнася 

за един слой при време, което позволява пълно 

уплътняване, могат да бъдат по-дълбоки участъци 

приложени, но изградени в последователни слоеве).

Вертикално: 5 - 12 mm.

Разход:

Quickmast 201: 10 ltr / 20 kg опаковка.

Quickmast Primer: 5,0 m2 / kg.

Съхранение:

Quickmast 201 се съхранява в складови условия,  при 

температури около 25˚C.  Има годност 12 месеца, в 

неотворени, оригинални опаковки. 

Предпазни мерки

Здраве и безопасност:

Запознайте със съдържанието на „Информационен 

лист за безопасност” относно Quickmast 201, преди да 

го използвате.  

Допълнителна информация:

DCP произвежда голямо разнообразие от добавъчни 

материали, които включват:

 © Хидроизолационни мембрани и уплътнения

 © Материали и пълнители за запълване на фуги 

 © Циментови и епоксидни разтвори

 © Специализирани материали за настилки

DCP предлага също така пълна гама от продукти, 

създадени специално за поправката и подновяването 

на повреден бетон. “Систематичният подход” на DCP 

за възстановяващи материали обхваща следните:

 © Възстановяващи, строителни разтвори, поставяни 

ръчно

 © Възстановяващи, строителни разтвори, поставяни 

чрез пулверизатор

 © Течни микробетони

 © Химически устойчиви, епоксидни, строителни 

разтвори

 © Противокарбонизационни/противохлоридни 

защитни покрития

 © Устойчиви на химикали и противоизносващи 

покрития

За повече информация относно гореспоменатите, 

потърсете местния представител на DCP.
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