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Vinalkyd 550 PE-TALV-LE-B 
 

Nenasycená polyesterová pryskyřice 

Popis: Tixotropní, předrychlená, ortoftalová, středně reaktivní 

nenasycená polyesterová pryskyřice s nízkou viskozitou 

Použití: Používá se k produkci laminátových předmětů užívaných pro 

stavbu lodí, domácnost, stavebnictví a průmyslové účely. 

Vytvrzení se provádí přidáním 2% MEKP-50 (Butanox M-50). 

Vyztužení je docíleno přidáním skelné výztuže do 

hmotnostního obsahu až 60% v několika vrstvách. 

 Může být aplikován po gelcoatu G-2 

 Smí být zabarven organickými i anorganickými pigmenty 

 Velmi dobře smáčí skelnou výztuž 

 Nestéká při aplikaci na svislé povrchy 

 Na poslední vrstvu smí být aplikován topcoat. 

Klasifikace: Spňuje požadavky legislativy EU 

Charakteristika 

 

Vlastnost NORMA 

Vzhled 
(vizuální) 

Modře zbarvená tixotropní tekutina 

Netěkavý obsah, 125°C/1h: 
(ISO 2535) 

56 ± 1% 

Želatinační čas 20°C: 

(BNS EN ISO 3251) 

15-25 min 

Viskozita (Brookfield 23°C) (vřeteno 2, 

rychlost 12 ot/min) 

800-1.000mPa.s 

Tixotropic index (vřeteno 3, 

rychlost.5/50 ot/min) 
(ASTM D 2196-05 (B)) 

min 2,4 
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Ostatní data 

 

Hustota při 20°C: 
(BNS EN ISO 2811-1) 

1,1 g/cm
3
 

Číslo kyselosti: 
(BNS EN ISO 3682) 

max 26 mgKOH/g 

Bod vzplanutí: 

(BNS EN ISO 1523) 

34°C 

 

Fyzikálně – mechanické vlastnosti 

 

Vytvrzovací systém + 2% MEKP 

Vytvrzovací podmínky:  24 hod v běžné teplotě okolí  

dotvrzení 16 hod při 40°C  

Pevnost v tahu: 

(BNS EN ISO 527-1,2) 

min. 65 MPa 

Pevnost v ohybu  

(BNS EN ISO 178) 

min. 125 MPa 

Tvrdost při 25°C  

(ASTM D 2583) 

min. 50 

HDT základní pryskyřice 80°C 

Aplikace: Nenasycená polyesterová pryskyřice Vinalkyd 550 PE-TALV-

LE-B vytvrzuje následujícím vytvrzovacím systémem: 

Do 1000g pryskyřice přidejte 20g MEKP (Butano M-50), směs 

musí být dobře promíchána (homogenní) a poté použita. 

Zpracovatelnost směsi je od 15 do 25 minut, záleží na teplotě 

pryskyřice. Doba želatinace se zkracuje se zvyšující se teplotou 

nad 23°C. Nižší teplota čas želatinace prodlužuje. 

 

Balení:  Kovová kónická dóza 22l s polyetylenou vložkou o čisté hmotnosti 20kg 

 Pozinkovaný barel 200l o čisté hmotnosti 200kg 

 Cisterna z nerezové oceli nebo hliníku 
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Skladování: Zabalená nenasycená polyesterová pryskyřice je skladována 

v uzavřené, suché a ohnivzdorné sladovací ploše, chráněné proti 

přímému slunečnímu záření, při teplotě do 25°C. 

Skladovací trvanlivost – 3 měsíce od data výroby 

Bezpečnostní informace, ekologie: viz Bezpečnostní list 

 
Účelem tohoto technického popisu je informovat klienta o kvalitě našeho produktu. Zdejší údaje jsou založené na našich 

stávajících znalostech. Vyzýváme  naše klienty před započetím prací , aby prověřili kvalitu našich produktů nebo jejich 

přizpůsobivost bázi a udělali si zkušební aplikaci. Naši klienti se před započetím prací musí ujistit, že stávající technický 

popis nebyl změněn nebo nahrazen novým vydáním. 
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