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VIP Quick Floor – Çok hızlı, Yüksek Performanslı Zemin
Kaplama Sistemleri
VIP Quick Floor – High Performance Concrete Flooring - Over night!
Quick Floor VIP Almanya tarafından üretilen son derecede
hızlı tepkimeye giren ticari ve endüstriyel zemin kaplama sistemi olup kimyasal şoklara karşı da çok dayanımlıdır. Bunlara ilaveten depolarda, laboratuvarlarda ve fabrika zeminlerinde kullanım için sağlığa uygunluk ve kaydırmazlık özelliği de eklenmiştir. Bu ürünün başarısından dolayı VIP ürettiği eşsiz yüksek performanslı polimer sistemlerinin diğer kullanım alanlarını da araştırmaya başlamıştır ve otoparklarda,
garaj zeminlerinde, alışveriş merkezi zeminlerinde, yürüme
yollarında, havuzlarda ve teraslarda da mükemmel bir şekilde kullanılabileceğine kanaat getirmiştir.

Quick Floor was created by VIP Germany as an extremely
fast setting commercial and industrial flooring system,
highly resistant to chemical attack. Further to this were
the added health and safety benefits of a slip resistant
structure imbedded in the application for premises such
as warehouses, laboratories and factory floors. Because
of its success, VIP then began looking at other uses for
this unique elastomeric polymer system they have created, and decided it would also be perfect to promote
for use on car parks, garage floors, shopping malls, walkways, pools and patios.

VIP Quick Floor; 2 bileşenli, hızlı tepkimeye giren polimer
kaplama sistemidir; garaj zeminlerinde, teraslarda ve yürüme yollarında kullanılabilen dekoratif bir kaplama olduğu
kadar dayanımlı bir kaplama olarak üretilmiştir. Quick Floor
alifatik (renk sabitliği) içeren kimyasaldan formüle edilmiştir,
diğer kaplama sistemlerinde örneğin epoksilerde gözlemlenen renk değişimleri olmaksızın %100 renk sabitliği sağlar.
Bu kaplama sistemi 1:1 oranı ile karıştırılarak rulo, fırça veya
çek pas ile uygulamada yeterli kullanım süresi sağlar. Dekoratif zeminlerde boya çipleri ile renklendirilmiş kuvars kumu
ile veya diğer dekoratif çipler ile birlikte kullanılarak oldukça
göze çarpıcı hatta dayanıklı zeminler oluşturur.

VIP Quick Floor is a two-component, rapid-curing, polymer coating system designed as a decorative yet durable
coating for residential garage floors, patios and walkways. Formulated from aliphatic (colourfast) chemistry,
Quick Floor is a 100% colour stable, which allows it to
keep its beauty without colour shifts seen with other
coating systems such as epoxies. The coating offers a
1:1 mix ratio system with sufficient pot life to be rolled,
brushed or applied with a squeegee. It can be used for
decorative floors with paint chips, coloured quartz, or
other decorative flakes to create a beautiful yet durable
floor.

Quick Floor dekoratif renk kombinasyonları alternatifi yanında etkili polyurea dayanımı sağlarken hızlı servise alınabilmeyi de sunar. VIP zemin kaplama sistemleri, maliyet bilincindeki müşterilerine sıradan bir zemini bir gecede fevkalade bir
zemine dönüştürmeyi sunar.

Quick Floor offers a quick return-to-service while combining the hard hitting toughness of polyurea protection
with beautiful color combinations. VIP flooring system

Quick Floor parlaklığını koruyarak ilk günkü gibi değişmeden
kalır, kimyasallara karşı dayanımlıdır ve sıcak lastik sürtünmesinden dolayı soyulma yapmaz. Quick Floor uçucu organik bileşen içermez (çevre dostudur), 0°C sıcaklıklarda dahi
uygulanabilir ve mağazalarda, garaj zeminlerinde bir günde
uygulanarak ertesi gün kullanıma alınabilir. Kaplamanın gerçekten uzun süren bir bakımı yoktur, üzerine dökülen malzemeler kolayca silinerek temizlenebilir. VIP Quick Floor; zeminin konut, ticari veya endüstriyel zemin olup olmadığına bakılmaksızın herkesin zemin ihtiyaçları için çözüm olacaktır!
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offers a solution to cost conscious customers turning ordinary concrete into an extraordinary surface finish over
night!
Quick Floor will keep its glossy shine, has a high chemical
resistance and does not cause hot tyre peel. Quick Floor
also contains zero VOCs (environmentally friendly), can be
applied in temperatures down to 00C and can be applied
to retail shop floor or a garage floor in one day and then
driven on the next. The finished product also has no real
long-term maintenance, allowing spills to be simply wiped
up. VIP Quick Floor has a solution for everyone’s flooring
needs whether that be residential, commercial or industrial!
Tablo1: Quick Floor ve epoksi karşılaştırma tablosu.

Table: Comparison chart; Quick Floor and Epoxy.

Açıklama

QuickFloor 500

DESCRIPTION

Quick Floor 500

Epoxy

Uygulama süresi

Günde bir uygulama 3-4 gün birçok uygulama.

Install time

One day One application

3 – 4 days Several applications.

Servise alınma

Ertesi gün

4-5 gün

Return to service

Next day

4 -5 days

Koku

Çok düşük

Yüksek

Odour

Very low

High

Uçucu organik bileşen

İçermez

Düşük ve Yüksek mevcut

VOC’s

VOC free

Low to high VOC

Yüksek katılık oranı

Evet

Hayır

High solid content

Yes

No

Uygulama sıcaklığı minimum

00C’ye kadar

130C’nin üstünde

Application temperature

As low as 00C

Above 130C

Esneklik / zemin ile birlikte genişleme/ Derz Evet

Hayır

Elongation / expands with surface / joint Yes

No

Renk sabitliği

UV koruyuculu

UV koruyucu içermez

Colour Stability

UV Stable

Non-UV stable

Parlaklık görünümü

Çok iyi

Zayıf

Gloss retention

Very good

Poor

Kimyasal dayanım

Mükemmel

İyi

Chemical resistance

Excellent

Good

Epoksi

Tablo2: Quick Floor 500 uygulama ve fiziksel özellikler.

Table2: Physical and processing properties.

*) Tüm datalar 23°C @ 50%rF altında ölçülmüştür. Farklı sıcaklık, koşullar ve uygulama parametreleri göz önünde bulundurulmalıdır.

*) All measurements at 23°C @ 50%rF. Deviations at different ambient conditions
have to be taken into account.
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