
INDUSTRIAL IMPERMEABILIZAÇÃO  PAVIMENTAÇÃO

SISTEMAS DE REVESTIMENTO 
ELASTOMÉRICO DE 
ALTO DESEMPENHO
Soluções superiores para abrasão, impacto e contenção.

QUICKSPRAY™



CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
DO VIP QUICKSPRAY™

• Pulverização ou fundição aplicada em qualquer substrato e qualquer formato
• Rápida aplicação e cura resulta em tempos de resposta mais rápidos dos benefícios do 

produto  - poupando-lhe dinheiro.
• Tecnologia Insensitiva a umidade para aplicação em condições climáticas extremas
• Pode ser aplicado em qualquer espessura em uma única aplicação
• Excelente aderência a praticamente todos os substratos
• Excelente resistência à abrasão, impacto e corrosão
• Excelente resistência à maioria dos produtos químicos, solventes, ácidos e cáusticos
• Alta resistência ao impacto & abrasão, mantém a flexibilidade
• Sem emendas, impermeável, membranas flexíveis - sem juntas ou soldas
• Fórmulas para contenção química para água potável
• 100% de sólidos - isento de solventes e livre de VOC
• Absorve ondas de choque, vibrações e impactos 
• Excelente estabilidade térmica. Permanece flexível durante grandes variações de tem-

peraturas

APLICAÇÕES PARA O VIP QUICKSPRAY™

• Estações de água e esgoto ETE e ETA - contenção e processamento, clarificadores, tan-
ques de cloração, armazenamento de água potável, canais de água

• Aplicações em manipulação de materiais - calhas, funis, silos, correias transportadoras, 
tanques de chorume, equipamentos de transporte

• Óleo e Gás - Contenção primária e secundária, revestimentos de canalizações, juntas de 
canalizações, revestimentos internos e externos de tanques.

• Construção – Pavimentos de estacionamentos de veículos, juntas de dilatação, rampas, 
impermeabilização de túneis, pavimentos de pontes, torres de resfriamento

• Energia eólica - (on e off shore), revestimento de lâminas, revestimento de torres
• Contenção secundária - pulverização em diques de contenção de terra, reposição de 

diques de concreto
• Indústria Temática – Encapsulamento de esculturas, parques aquáticos
• Mitigação de explosões
• Muito, muito mais

ALTA PRESSÃO BAIXA PRESSÃO SEM AR ESCOVÁVEL ROLAR PARA BAIXO

Voelkel Industrie Produkte GmbH
Frauenstr. 31
D-82216 Maisach / Munich
Germany
Telefon +49 8141 35549-0
Telefax +49 8141 35549-99
www.vip-gmbh.com

Marema Parts
Av. Principal, 427 – Distrito Industrial.

CEP: 98240-000 - Santa Bárbara do Sul – RS – Brasil
Fone: 55 (55) 3375-6676

Email: contato@maremaparts.com.br
www.maremaparts.com.br

VIP é um provedor líder de soluções de sistemas de proteção de superfície de alto desem-
penho. A nossa abordagem de sistema integrado inclui reparação de substratos e prepa-
ração de produtos, sistemas de pré-tratamento e hidrojateamento, revestimentos de alto 
desempenho e acabamentos estéticos superiores.
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1. Resistência térmica
2. Resistência ao ataque atmosférico
3. Tempo de reação super rápido
4. Livre de VOC, ambientalmente correto

5. Insensitividade a umidade
6. Isolamento acústico
7. Alta resistência química
8. Superior resistência estrutural & a tração

9. Alta resistência à abrasão
10. Resistência a impacto


