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TYP                                                                      PŘEDNOSTI POUŽITÍ                                                                      
UP-vypěňovací pryskyřice na bázi                        krátký odformovací čas 
kyseliny izoftalové                                                 vysoká pevnost při nízké váze 
předrychlená, tixotropní                                        nízké smrštění 
                                                                             vhodná pro výrobu dílců s ostrými hranami 
                                                                             a malými radiusy 
 

REAKTIVITA                                                        POUŽITÍ                                                          
vysoce reaktivní                                                    pro výrobu laminátových dílců z vypěňovací 
                                                                             pryskyřice (karoserie automobilů, sanitárních 
                                                                             částí atd.) metodou nízkotlakového lisování anebo 

                                                                         infuzního vakuování 

 
Specifikace VIAPAL  UP 4836 BT/66   - v dodavatelské formě 
 

Vlastností Jednotka Test. metoda 

Dyn. Viscosity at 23 °C 
25 1/s 

930 mPas DIN EN ISO 3219 

Sušina 64-68 % hmot. DIN 55671 

Vývoj vypěňování (UP) 
Luperfoam 329 1,25 % 
Tužidlo              2 % 
Teplota             20 °C 

start:      9,5 

pot life   13,5 

minuty  

 
Odchylky od tabulkových hodnot mohou být ovlivněny podmínkami a metodou zpracování.  

 

 

DOPORUČENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ 

 

Pryskyřice musí být před zpracováním dobře zhomogenizována v originálním obalu 

mícháním nebo válením sudů. 

Zpracování začíná po přídavku Luperfoam 329 a vhodného katalyzátoru jednoduchým 

nalitím do uzavíratelné formy. Expandováním mikroporézní polyesterové pěny dojde k 

vyplnění dutiny formy. 

 

 

 

 



 

VYTVRZENÍ 

 

Vytvrzení je možné při běžné teplotě přídavkem vhodného metyletylketonperoxidu. 

Vytvrzení by mělo probíhat při minim. teplotě 18 °C. 

 

 

DOTVRZENÍ 

 

Dotvrzení je běžně doporučeno (při zvýšené teplotě), ale závisí na teplotě, času a tloušťce 

dílce. 3 mm tlustý dílec vyrobený při běžné teplotě se doporučuje dotvrdit nejméně 2 h při 

70 °C. 

 

 

SKLADOVÁNÍ 

 

Pryskyřice by měla být skladována v uzavřeném a nepoškozeném originálním obalu na 

suchém a chladném místě bez expozice slunečního svitu. 

Při skladování do 25 °C v temném místě v originálním obalu je expirace do 3 měsíců. 

Želatinační data a doba vytvrzení se může během skladování měnit. Doba skladovatelnosti 

je snížena skladováním při vyšší teplotě. 

 

Před použitím pryskyřice je doporučeno zamíchat obsahem a tím zabránit usazování 

jednotlivých složek. 

 

 

OPATŘENÍ 

 

Prostudujte, prosím, další informace o materiálu v bezpečnostním listu. 

 

 

ČIŠTĚNÍ NÁDRŽÍ 

 

Pokud je pryskyřice skladována v nádržích, proveďte jejich čištění nejméně 1x ročně. 

 

 

Míchané poměry 

 

100 váha dílů VIAPAL UP 4836 BT/66 

    1,25 objem dílů Luperfoam 329** 

------------------------------------------------------- 

     2 objem dílů tužidlo MEKP (Butanox M-50) 


