
CYTEC 
Surface Specialties 

Technický list VIAPAL  

 Gelcoat 921 B 

 
 

Nenasycená polyesterová pryskyřice na bázi kyseliny isoftalové. 

 
 vysoce tixotropní, předurychlená  

 pro aplikaci stříkáním 

 určená k k výrobě gelcoatových vrstev u dílů z polyesterových pryskyřic 

vyztužených skelnými vlákny 

 má dobrou povrchovou tvrdost při velké houževnatosti a vysoké 

odolnosti proti působení povětrnosti a mořské vody 

 k výrobě nádrží na vodu, lodí a fasádních elementů i pro všeobecné 

použití při průmyslové výrobě dílů ze skelných laminátů 
 

 

 

 

 
 

 

Specifikace VIAPAL Gelcoatu 921 B v expediční formě 
 

Vlastnosti  Jednotka Zkušební předpis  

Viskozita při 20 °C  tixotropní   

Obsah netěkavých podílů 57 ±2 hmotn. % DIN 53216-A 

Ředitelnost styrenem  -- DIN 55955-B 

Barva růžová, kalná   

Hustota při 20 °C 1,09 g/cm
3
 DIN 53217/2 

Bod vzplanutí cca. 34 °C  

Skladovatelnost do 25 °C 

 bez přístupu světla 

 

min. 6 

 

měsíc 

 

-- 

 

Vytvrzovací systém  

Gelcoat 

100 hmot. dílů 

Urychlovač  

Co 1 

objem. dílů 

Tužidlo MEKP 50 

vysoce aktivní 

objem. dílů 

Doba želatinace 

v minutách 

při 20°C 

Gelcoat 921 B - 2 17±5 
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Parametry  VIAPAL Gelcoatu 921 B ve vytvrzeném stavu 
 

Vlastnosti  Jednotka Předpis  

Tvrdost dle Barcola (934-1) 36 ± 2 -- ÖNORM EN 59 

Pevnost v tahu 59 N/mm
2
 DIN 53455 

Tažnost 2,7 % DIN 53455 

Nasákavost
 

39 mg
 

3L-23-168 h-W 

0,32 % DIN 53495 
 

 

 

Zpracování 
 

Gelcoat 921 B je dodáván v konzistenci připravené ke stříkání zařízením pro stříkání gelcoatu 

nebo stříkací pistolí (doporučuje se použít trysky o Ø 2-3 mm, tlaku vzduchu 1-3 bary a 

množství vzduchu cca 250 l/min). 

 

Pro dosažení vrstvy gelcoatu o tloušťce 0,4 – 0,5 mm se doporučuje nanášet 500-600 gramů 

gelcoatu na metr čtvereční. 

 

Teplota místnosti, gelcoatu i formy nesmí být při nanášení nižší než 20 °C! 

 

Gelcoat 921 B je možné probarvit přídavkem cca 10% pigmentové pasty (Farbpaste). 

 

 

 

Pozor: VIAPAL Gelcoat 921 B obsahuje kobaltový urychlovač, jehož reaktivita se může 

během skladování snížit. K dosažení původní doby želatinace je v tom případě 

nutné přidat 0,1 – 0,4 % urychlovače Co 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Údaje, obsažené v tomto tiskopise jsou podloženy pečlivými zkouškami. Jsou určeny k informování uživatele, 
nezbavují jej však odpovědnosti za provedení zkoušek vhodnosti tohoto výrobku pro daný účel, či prověření, zda 
nejsou porušována ochranná práva třetích subjektů. Údaje jsou proto nezávazné a v žádném případě 
nepředstavují garantované vlastnosti ve smyslu zákona. Záruka za správnost a kompletnost údajů je vyloučena. 
Platí naše všeobecné obchodní podmínky.   


