
Cytec Surface Specialties 
Technický list VIAPAL 

 VUP 4627 BEMT/56 

 
Nenasycená polyesterová pryskyřice  
 

   

 na bázi ortoftalové kyseliny 

 se sníženou emisí styrenu 

 s velmi dobrými smáčivými vlastnostmi 

 určena pro ruční laminaci  

 a  pro technologii stříkaného vlákna 

 

 
VIAPAL VUP 4627 BEMT/56 je středně reaktivní, předrychlená, tixotropní nenasycená 

polyesterová pryskyřice. Tvrdnutí následuje při pokojové teplotě přidáním ketonového 

peroxidu, jako je např. tvrdidlo Butanox M-50. 

 

VIAPAL VUP 4627 BEMT/56 obsahuje peroxidový indikátor, který způsobí přidáním 

ketonperoxidu změnu barvy z modré na hnědozelenou. Výrobce má tak možnost kontroly nad 

přidáním tvrdidla. 

 

VIAPAL VUP 4627 BEMT/56 je nutné před odběrem ze skladovacího obalu dobře 

zhomogenizovat. 

 

VIAPAL VUP 4627 BEMT/56 lehce a rychle smáčí vyztužující materiál a nestéká ze 

šikmých ploch dílce. 

 

VIAPAL VUP 4627 BEMT/56 vyniká mimořádně nízkou emisí styrenu během aplikace.  

 

VIAPAL VUP 4627 BEMT/56 obsahuje vosk a vytvrzuje do nelepivého stavu povrchu 

laminátu. Pokud se laminování přerušuje (s následným vytvrzením laminátu), měla by být 

poslední vrstva laminátu v normálním poměru pryskyřice a skelného vlákna tak, aby byla 

vlákna vyztužujícího materiálu na povrchu výrazně viditelná. Místa na laminátu s přebytkem 

pryskyřice a lamináty s dlouhou dobou přerušení pracovního postupu musí být před dalším 

laminováním přebroušeny. 

 

VIAPAL VUP 4627 BEMT/56 vytvrzuje i v silnější vrstvě bez pnutí. Pryskyřice vykazuje ve 

vytvrzeném stavu velmi dobré mechanické vlastnosti, je univerzálně použitelná a používá se 

přednostvně na výrobu karosérií, člunů a dílců, kde se vyžaduje zvlášť vysoká rázová 

houževnatost. 

 

VIAPAL VUP 4627 BEMT/56 má certifikát od Lloyd´s Register of Shipping. 
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Specifikace VIAPALu VUP 4627 BEMT/56 v expediční formě 
 

Vlastnosti  Jednotka Zkušební metoda  

Dynamická viskozita při 23 °C   

Střih 500 (1/s) 

 

150-300 

 

mPa.s 

 

VLN 240 

Neprchavý podíl, 120 °C/5 min. 55,5  +/- 2 hmotn. % DIN 55671 

Barva modrá, kalná - - 

Hustota při 20 °C 1,06 g/cm
3
 VLN 067 

Bod vzplanutí cca 34 °C DIN 53213/T1 

Skladovatelnost do max. 35 °C  

bez přístupu světla 

 

6 

 

měsíc 

 

- 

Doba želatinace při 20 °C
  2) 

s 2 % MEKP 50 vysoce aktivním 

 

15 +/- 5 

 

minuta 

 

DIN 16945/6.3.1.2 

 

 

Charakteristika VIAPALu VUP 4627 BEMT/56 ve vytvrzeném stavu 
 

Vlastnosti  Jednotka Zkušební metoda  

Tvrdost dle Barcola (934-1) 40 -- ÖNORM EN 59  

Pevnost v tahu                  65 N/mm
2
 DIN 53455 

Tažnost 2,3 % DIN 53455 

Pevnost v ohybu    125 N/mm
2
 DIN 53452 

E-Modul pružnosti z ohybu 3400 N/mm
2
 DIN 53457 

Rázová houževnatost 17 kJ/m
2
 DIN 53453 

Tvarová stálost za tepla podle Martense 

podle ISO/R 75 Postup A 

50 

65 

°C 

°C 

DIN 53458 

DIN 53458 

Teplota skelného přechodu 90 °C DIN 53445 

Nasákavost 44 

0,44 

mg 

% 

DIN 53495 

3L-23-168 h-W 

 

Mechanické vlastnosti  VIAPALu VUP 4627 BEMT/56 vyztuženého 

skelnými vlákny 
 

 Laminát s 30 % skelnou rohoží 

Vlastnosti  Jednotka Zkušební metoda  

Pevnost v tahu 92 N/mm
2
 DIN EN ISO 527-4 

Tažnost 1,8 % DIN EN ISO 527-4 

Pevnost v ohybu 183 N/mm
2
 EN 63 

E-Modul pružnosti z ohybu 8200 N/mm
2
 EN 63 

 

 Hoechst 

 Vianova Resins AG 

 A Company of the Hoechst Group 
 

 

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. 


