
RPM/Belgium N.V.

An                Company

VULKEM®  QUICK 
BALCONY SYSTEEM
Het unieke sneldrogende antislip- en water-
dichtingssysteem voor balkons, galerijen,
terrassen, trappen en oppervlakken met
frequent voetgangersverkeer



VULKEM® QUICK BALCO
Het unieke sneldrogende antislip- en waterdichtingssysteem voor balkons, gale

Het Vulkem® Quick Balcony Systeem is een uniek
waterdichtingssysteem gebaseerd op een polyurethaan
gemodifieerd methylmetacrylaat. 
Deze combinatie garandeert dat het Vulkem® Quick
Balcony Systeem 2 uur na aanbrengen al weer in gebruik
kan worden genomen en kan tevens worden aangebracht
tijdens de winterperiode bij zeer lage temperaturen.  
Het Vulkem® Quick Balcony Systeem is slijtvast, UV-
bestendig en heeft een decoratief uiterlijk. De membraan-
systemen zijn bovendien scheuroverbruggend en
waterdicht.
De verschillende componenten van het Vulkem® Quick
Balcony Systeem harden snel uit en kunnen worden
toegepast op oud - of nieuw beton, tegels, metaal, hout,
kunststof of andere bestaande epoxy of methyl-
metacrylaat vloercoatings.

• Scheuroverbruggend en elastisch
door uniek PUMA bindmiddel

• Europees certificaat voor
waterdichtheid, stoot- en slijtvast
conform ETA 05/0238

• Geen aanzetten en geen kleur-
verschillen

• Kwartszand in RAL-kleuren

• Naadloos en gemakkelijk reinigbaar

• Onzichtbaar bij te werken

• Compleet systeem inclusief troffel-
vloer, gietvloer, reparatiemortel en
membraan

• 1-component, met toevoeging van een
catalysator

• Variabele droogtijden, waardoor
gemakkelijk te verdelen

• Kleine verpakkingen, dus weinig
materiaalverlies

• Na 1 uur beloopbaar en na 2 uur volledig belastbaar

• Antislip

• Ook verwerkbaar onder 0°C

• Minder gevoelig voor vocht dan traditionele vloersystemen, na
1 uur regenvast

• Tijdbesparend en concurrerend

• Oplosmiddelvrij. Voldoet aan ARBO

• Zeer slijtvast en duurzaam

Voordelen:



ONY  SYSTEEM
erijen, terrassen, trappen en oppervlakken met frequent voetgangersverkeer
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1. Vulkem® Quick Primer
2. Vulkem® Quick Coloured Topcoat
3. Vulkem® Quick Clear Sealcoat

Andere unikleuren, gekleurde kwarts of kleurvlokken zijn verkrijgbaar op aanvraag.

De beschikbare systemen:

1.  Glad
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1. Vulkem® Quick Primer
2. Gekleurd kwartszand
3. Vulkem® Quick Coloured Topcoat

2.  Antislip
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1. Vulkem® Quick Primer
2. Vulkem® Quick Membrane
3. Kleurvlokken
4. Vulkem® Quick Clear Sealcoat

1.  Decoratief kleurvlokken
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1. Vulkem® Quick Primer
2. Vulkem® Quick Membrane
3. Gekleurde kwarts
4. Vulkem® Quick Clear Sealcoat

2.  Decoratief gekleurde kwarts

± RAL 1015 ± RAL 7032 ± RAL 7023

A. COATINGS

B. MEMBRAANSYSTEMEN



Uw Vulkem® Quick Dealer:
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RPM/Belgium N.V.
H. Dunantstraat 11B · B-8700 Tielt 
T + 32 (0) 51 / 40 38 01 · F + 32 (0) 51 / 40 55 90
rpm@rpm-belgium.be · www.rpm-belgium.be

Dieselweg 9 · NL-3752 LB Bunschoten 
T +31 (0)33 247 15 15 · F +31 (0) 33 247 15 19
info@relius.nl · www.relius.nl

Deze brochure is niet bedoeld om aanbevelingen te verstrekken voor welke installatie dan ook. Naar ons
beste weten is de informatie hierin vermeld, waar en nauwkeurig op datum van uitgifte, maar kan
onderhevig zijn veranderingen zonder voorafgaande verwittiging. Niets van deze brochure mag worden
gecopieerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RPM/Belgium N.V.. - © RPM/Belgium
N.V.

Garantie
RPM/Belgium N.V. garandeert producten in perfecte staat en zal materialen,
waarvan gebreken zijn bewezen, vervangen. De gegeven informatie
beantwoordt aan onze actuele kennis van zaken. Het is de koper zijn verant-
woordelijkheid om te bepalen welke producten uit het assortiment voor hem
geschikt zijn.

RPM/Belgium N.V. is een dochtermaatschappij van RPM Inc., USA,
een op de beurs genoteerde Amerikaanse firma en is een grote producent
van industriële vloersystemen, bekledingen, dichtingsproducten en
membranen. RPM/Belgium N.V. is door Lloyd’s gecertifieerd als ISO
9001-bedrijf.

Producten in het VULKEM® QUICK  BALCONY SYSTEEM

PRIMERS: volgens het type ondergrond:
- Vulkem® Quick Tile Primer
- Vulkem® Quick Concrete Primer
- Vulkem® Quick Primer H

MEMBRANEN:
- Vulkem® Quick Membrane: membraan voor

horizontale oppervlakken
- Vulkem® Quick Thixotropic Membrane: membraan

voor oppervlakken met hellingen en voor gebruik
met Vulkem® Fabric 

ADDITIEVEN:
- Natuurkwarts
- Vulkem® Quick Catalyst: voor het starten van het

uithardingsproces van de primers / membranen /
topcoats 

DECORATIE: 
- Kleurvlokken
- Gekleurde kwarts

TOPLAGEN: 
- Vulkem® Quick Coloured Topcoat: gekleurde

toplaag
- Vulkem® Quick Clear Sealcoat: kleurloze toplaag

SPECIALE PRODUCTEN:
- Vulkem® Fabric: polyester weefsel
- Ready Rep: snel uithardende reparatiemortel
- Vulkem® Quick Cleaner: reinigingsmiddel voor

gereedschap
- Vulkem® Quick Thinner: reactiefverdunner om de

viscositeit van primers en sealers te verlagen
- Vulkem® Quick Accelerator
- Vulkem® Quick resin mortar

Toepassingen
Het Vulkem® Quick Balcony Systeem wordt gebruikt voor het snel antislip en waterdicht maken en renoveren van
galerijen, balkons, terrassen, bordessen, trappen, oppervlakken met frequent voetgangersverkeer (bv. stadions, in-
en uitgangen, trappen...), alsook oppervlakken met incidenteel licht verkeer van voertuigen. 

Voor gedetailleerde informatie, verwijzen wij naar onze technische documentatie.

8:00 uur 12:00 uur


