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Wstęp: 

 PRZYJAZNE ŚRODOWISKU 

 ROZCIEŃCZALNE W WODZIE 

 NIESZKODLIWE DLA ZDROWIA 

VULM BIOTECHNOLOGY  jest częścią VULM Holding.   

Wnosimy zdrowe, ekonomiczne i kompleksowe rozwiązania dla biznesu przy użyciu farb na bazie wody i 

powłok, które znacznie zmniejszają szkodliwe oddziaływanie na zdrowie ludzi i środowiska,  którego 

specyfika leży w wykorzystaniu nanotechnologii. 

Zaspokajamy różnorakie potrzeby rynku, oferując farby i powłoki wysokiej jakości ze szczególnym 

uwzględnieniem następujących segmentów rynku: 

 konstrukcje stalowe 

 konstrukcje betonowe 

 parkingi i garaże 

 przemysł naftowy i gazowniczy 

 przetwórstwo rolno-spożywcze i przemysłowe 

 znakowanie dróg i tuneli 

 i wiele innych dziedzin 
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Do wszystkich produktów systemu Vulmproepox zalecane jest użycie preparatu 

penetrująco-gruntującego Vulmpropex. 

Vulmpropex jest stosowany jako środek penetrujący przed użyciem produktów systemu Vulmproepox 

na powłoki powierzchni betonowych mających mniej niż 7 dni, o maksymalnej wilgotności 35 % oraz na 

powierzchnie niezaizolowane. Jest również stosowany jako masa samopoziomująca po dodaniu piasku 

kwarcowego. Powłoki są bardzo wytrzymałe, twarde, odporne na ścieranie, nie przepuszczają wody, 

substancji chemicznych, produktów ropopochodnych, detergentów i rozpuszczalników.  

Wydajność teoretyczna: 1kg = 3-7m²  

Charakterystyka: 

 dobra wytrzymałość mechaniczna i odporność chemiczna  

 odporność na przenikanie cieczy 

 bezwonny 

 przyczepność nawet na lekko tłustych powierzchniach 

 wytrzymała i twarda powierzchnia  

 odporność na działanie substancji chemicznych, rozpuszczalników, detergentów i środków 

czyszczących 

 odporna na działanie temperatury do 140°C (krótkotrwale), przy 100°C nie zmienia właściwości 
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 Vulmproepox GS- Systemy garażowe. 

Vulmproepox GS jest dwuskładnikową farbą stosowaną do powlekania powierzchni betonowych 

starszych niż 7 dni z maksymalną wilgotnością 35%, oraz na powierzchnie niezaizolowane. Uzyskane 

powłoki są bardzo plastyczne a równocześnie twarde i odporne na ścieranie i uderzenia. Są odporne na 

działanie wody, środków chemicznych i detergentów. Główne zastosowanie to garaże, magazyny, zakłady, 

hale przemysłowe, itp.  

Charakterystyka: 

 prosta aplikacja i konserwacja  

 wytrzymała i twarda powierzchnia  

 dobra odporność mechaniczna i chemiczna  

 dobre własności antypoślizgowe  

 odporność na przenikanie cieczy  

 przyczepność nawet do lekko zatłuszczonych powierzchni  

 możliwość osiągnięcia większej grubości w jednej warstwie  

 bardzo małe VOC i emisja  

 bezwonna  

Aplikacja: Pędzel, wałek, natrysk, wylewka samopoziomująca.  

Wydajność teoretyczna: 1-5m²/kg (jedna warstwa w zależności od klasy podłoża) 

Odporność na ścieranie: ponad 156 md/1000 cykli badań  
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Podsumowanie 

Vulmproepox System  

System zalecany w szczególności na powierzchnie betonowe, konstrukcje żelazne, 

stalowe konstrukcje mostów, do podłoży normalnie i silnie obciążonych 

mechanicznie i chemicznie.  

Powłoki systemu posiadają niezwykle wysoką odporność na działanie czynników 

fizykochemicznych – osiągają najwyższe możliwe wyniki w badaniach właściwości 

oraz spełniają wszystkie aktualnie obowiązujące normy. Uzyskana powierzchnia jest 

bardzo wytrzymała, twarda i odporna na ścieranie, działanie wody, preparatów 

chemicznych i środków do czyszczenia. 

 

 

Wszystkie farby są rozpuszczalne w wodzie, nie są więc potrzebne żadne 

specjalistyczne rozpuszczalniki do czyszczenia używanych do ich rozprowadzania 

narzędzi malarskich, wydłuża się więc ich żywotność. 
VULM BIOTECHNOLOGY 
 
ul. Zygmunta Vogla 8 
02-963 Warszawa 
tel.: +48 22 378 22 90 
fax: +48 22 378 22 99 
email: biuro@vulmbiotech.pl 


