
QUICKSEAL™

INDUSTRIAL IMPERMEABILIZAÇÃO  PAVIMENTAÇÃO

NOVA TECNOLOGIA
SOLUÇÕES DE 
IMPERMEABILIZAÇÃO
Pulverização aplicada • Configuração instantânea
Forte, sem emenda & flexível



CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
DO VIP QUICKSEAL™

• Pulverização aplicada, sem emendas, membrana flexível de cura instantânea
• Tempo de aplicação extremamente rápido
• Tack Free em segundos – pode-se pisar em minutos
• Rápido retorno ao serviço economiza tempo e dinheiro
• Sem soldagem de juntas - totalmente sem emendas
• Excelente aderência a quase todos os substratos - concreto, aço, alumínio, fibra de vidro, 

madeira, espuma etc.
• Pode transgredir vários tipos de substrato em uma aplicação
• Boa resistência à tração e estrutural
• Não há necessidade de usar placas protetoras sobre o revestimento.
• 100% de sólidos, sem VOC, sem Solvente
• Resistente a UV, cloro e água salgada 
• Boa resistência à abrasão
• Boa resistência ao impacto
• Excelente estabilidade térmica

APLICAÇÕES PARA O  VIP QUICKSEAL™

• Impermeabilização em larga escala para instalações Comerciais, 
Industriais e manufatura

• Impermeabilização de áreas de alto impacto. - 
Salas de plantas industriais, pavimentos de telhados transitáveis

• Impermeabilização de áreas expostas a alta abrasão eólica
• Impermeabilização de fontes de água, piscinas e açudes
• Impermeabilização sob camadas de concreto em plataformas de pódio. 
• Impermeabilização em construções de pontes, ruas e túneis.

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

ALTA PRESSÃO BAIXA PRESSÃO SEM AR ESCOVÁVEL ROLAR PARA BAIXO

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

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


