
CYTECCYTECCYTECCYTEC    
Surface Specialties 
Technický list     VIAPAL 
 UP 4838 BT/63
 
TYP:  
Vinylesterová pryskyřice na bázi bisfenolu A 
předurychlená, tixotropní 
 
REAKTIVITA: 
vysoce reaktivní 
 

 
SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI: 
vysoká HDT, vysoká odolnost vůči osmóze 
v kombinaci s vhodnými gelcoaty VIAPAL 
 
POUŽITÍ: 
 
pro laminaci nárazníkové vrsty pri stavbě bazénů a 
lodní, vhodná pro HLU a spray up technologie

  

 
 
VLASTNOSTI VÝROBKU: 
 
Stanoveny pro každou šarži: 
 
Neodvětratelný podíl DIN 55671 
(120 ºC; 5 min; 0,8 g)  61 – 65 % 
 
Dynamická viskozita DIN EN ISO 3219 
(500 1/s; 23 ºC)   200 – 300 mPa.s 
 
Dynamická viskozita DIN EN ISO 3219 
(2,5 1/s; 23 ºC)   650 – 900 mPa.s 
 
Číslo kyselosti DIN ISO 2114  <=8 mg KOH/g 
 
Doba želatinace (UP pryskyřice) DIN 16945/6.3.1.2. 
1,5 % Butanox M-50, 20 ºC  35 – 50 min 
 
 
Barva/ vzhled VLN 250 
barva  šedá 
vzhled  kalný 
 
Kontinuáln ě neurčováno: 
 
Hustota (kapaliny) DIN EN ISO 2811-2  
(20 ºC) 
přibližná hodnota  1,08 g/cm3 
 
Bod vzplanutí DIN EN ISO 1523 
přibližná hodnota  34 ºC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UPOZORNĚNÍ: 
Pryskyřice musí být před zpracováním dobře 
zhomogenizována zamícháním nebo koulením 
originálního balení. 
 
VYTVRZENÍ: 
Vytvrzení je dosaženo při pokojové teplotě 
přídavkem vhodného MEKP (např. Butanoxu LPT). 
Vytvrzování by mělo probíhat při teplotě min. 
18 ºC. Použitím nesprávného peroxidu může 
docházet ve směsi pryskyřice a peroxidu k vývinu 
bublin. 
 
DOBA ZPRACOVÁNÍ: 
Přídavkem komerčních inhibitorů (např. Additol 
VXL 5918) může být doba zpracování prodloužena 
bez výrazných vlivů na vytvrzení (pokud je použito 
adekvátní množství peroxidu). 
 
DOTVRZENÍ: 
K dosažení optimálního vytvrzení doporučujeme v 
závislosti na okolní teplotě, čase a tloušťce výrobku 
dotvrzení při zvýšené teplotě pro 3 mm silný 
laminát. Doporučujeme dotvrzení min. 2 hodiny při 
70 ºC. 
 
SKLADOVÁNÍ: 
Pryskyřice by měla být skladována na místě bez 
přímého působení slunečního svitu, v 
nepoškozených a uzavřených obalech v suchém a 
chladném prostředí. V originálních obalech při 
teplotě skladování do 25 ºC je výrobek stabilní po 
dobu 4 měsíců. Během skladování může dojít ke 
změně želatinační doby a doby vytvrzení. 
Skladovací  doba se zkracuje s vyšší teplotou. 
 
Při skladování v tancích doporučujeme recirkulaci 
materiálu pomocí čerpadla. 
 



VLASTNOSTI VYTVRZENÉ PRYSKY ŘICE: 
 
Kontinuáln ě nestanovovány: 
 
Tvrdost (Barcol) DIN EN 59 
Barcol-hardness 934-1  42 
 
Tahové testy (Nevyztužené plasty) DIN EN ISO 527-2 
Pevnost v tahu  70 MPa 
Protažení do přetržení  2,6 % 
Modul elasticity v tahu  3293 MPa 
 
Hustota (Tuhé látky) DIN EN ISO 1183-1 
(20 ºC; B)  1,18 g/cm3 
 
Ohybové testy (Nevyztužené plasty) DIN EN ISO 178 
Pevnost v ohybu  107 MPa 
Modul v ohybu  3064 MPa 
 
Heat Deflection Temperature DIN EN ISO 75-2 
(16 h/70 ºC; Af)  94 ºC 
 
Objemové smrštění (UP) VLN 304 8,4 % 
 
Absorpce vody (Plasty) DIN EN ISO 62 

 

UPOZORNĚNÍ: 
Vezměte prosím na vědomí informace obsažené v 
bezpečnostním listu (MSDS). 
 

ČIŠTĚNÍ NÁDRŽÍ: 
Pokud je pryskyřice skladována v úchovných 
nádržích, doporučujeme tyto čistit nejméně 1x za 
rok. 
 

URYCHLOVA Ć: 
Pryskyřice obsahuje Cobaltový urychlovač. 
Prodloužené skladování snižuje aktivitu tohoto 
urychlovače. K dosažení původních hodnot 
vytvrzovaní doporučujeme přídavek 0,5 – 1,0 % 
urychlovače Co 1 %. 
 
 
 
 

 
(7 dnů)  1,05 % 
 
 
Údaje, které jsou určovány nepravidelně, nepředstavují údaje o 
povaze, nýbrž odpovídají jednotlivým naměřeným hodnotám, 
které jsou určovány namátkovou zkouškou. Může dojít k 
odchylkám ve výrobě od udávaných naměřených hodnot.  
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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 bchodní podmínky.



 


