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POLIURETANOWE ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH

 I STALOWYCH 

OPIS PRODUKTU 

MAXURETHANE  - jednoskładnikowy gotowy do u�ycia produkt oparty na syntetycznych �ywicach poliuretanowych. Utwardza si� pod 
wpływem wilgoci. 

ZASTOSOWANIE 

• Jako wierzchnia, powłoka wyka�czaj�ca, uszczelniaj�ca i chroni�ca przed oddziaływaniem �rodowiska agresywnego dla 
wszelkiego rodzaju posadzek, zbiorników na �cieki, zbiorników na gnojowic� zbiorników na wod�, w tym tak�e na wod� pitn�. 

• Jest specjalnie zaprojektowany jako ochrona wszelkiego rodzaju powierzchni betonowych i stalowych przed działaniem produktów 
ropopochodnych i �rodowiska agresywnego, 

• Jako zaprawa poliuretanowa do zabezpieczania posadzek betonowych grubowarstwowych powłoki z dodatkiem piasku 
kwarcowego na posadzki betonowe. 

• Jako izolacjo – nawierzchnia – (zaprawa poliuretanowa lub powłoka z posypk� piaskow�)   na posadzki betonowe i stalowych, 
które s� obci��one ruchem pieszym, rowerowym oraz lekkim ruchem kołowym. 

• W przypadku aplikacji na powierzchnie zewn�trzne nale�y jako warstw� wyka�czaj�c� zastosowa� produkt MAXURETHANE TOP  
lub MAXURETHANE 2C odporny na promienie UV, 

• Mo�e by� nakładany na beton, stal, drewno, płytki ceramiczne itp., 

•  
WŁA�CIWO�CI 

• Materiał o podwy�szonej odporno�ci chemicznej, 

• Doskonała wytrzymało�� na �cieranie, 

• Dobra odporno�� termiczna, 

• Gł�boko penetruje w podło�e tworz�c mocniejsz� warstw� u�ytkow�, 

• Szybkie wysychanie i wysoki połysk, 

• Wyst�puje w wielu kolorach. 

•  
APLIKACJA 

Zabezpieczana powierzchnia powinna by� trwała, sucha poni�ej 5%, wolna od kurzu, tłuszczu, zapewniaj�ca dobr� przyczepno��. 
Próba „pull-off” (wytrzymało�� na odrywanie) powinna da� wynik minimum 1,5 MPa.  
MAXURETHANE mo�na nanosi� p�dzlem, wałkiem  lub metod� natryskow� zarówno nisko jak i wysokoci�nieniow�. MAXURETHANE 
nakłada si� w 1 ÷ 3 warstw.  Przygotowanie warstwy gruntuj�cej polega na zmieszaniu MAXURETHANE z 30% MAXSOLVENT - 
zu�ycie w zale�no�ci od porowato�ci podło�a od 0,15 do 0,2 l/m

2
. Nast�pne warstwy wykonuje si� z czystego MAXURETHANE. W 

przypadku aplikacji MAXURETHANE na gładkie powierzchnie takie jak marmur, naturalny kamie�, lastriko, płytki ceramiczne itp. nale�y 

zastosowa� jako grunt MAXPRIMER PUR w ilo�ci 0,1 ÷ 0,15 l/m
2
.  Wymagany jest odst�p 6 ÷ 8 h przy nakładaniu poszczególnych 

warstw (dotyczy to tak�e warstwy gruntuj�cej). Czas przydatno�ci tego �rodka zale�y od temperatury i waha si� od 1 ÷ 2 h. Je�li 
aplikacja kolejnej warstwy ma miejsce po 24 h lub je�li powierzchnia miała kontakt z wod� lub innymi cieczami, zalecamy zmatowienie 
papierem �ciernym przed nało�eniem kolejnej powłoki. 

POWIERZCHNIE ANTYPO�LIZGOWE 

Po wykonaniu warstwy gruntuj�cej (MAXURETHANE z MAXSOLVENT lub MAXPRIMER PUR) i całkowitym wyschni�ciu nanosimy 
pierwsz� warstw� czystego MAXURETHANE w ilo�ci ok. 0,15 l/m

2
 i posypujemy piaskiem kwarcowym 0,1 ÷ 0,5 mm , gdy powłoka jest 

jeszcze �wie�a. Przed nało�eniem drugiej warstwy (pierwsza warstwa jest sucha) nale�y powierzchni� dokładnie oczy�ci� z lu�nego 
kruszywa. 

POWŁOKI GRUBOWARSTWOWE 

W celu przygotowania materiału nale�y zmiesza� MAXURETHANE z piaskiem kwarcowym (mo�e by� w kolorze) r�cznie lub u�ywaj�c 
wiertarki wolnoobrotowej, a� do uzyskania substancji jednorodnej w wygl�dzie. 
Materiał nakłada si� za pomoc� kielni na zagruntowan� powierzchni� i wygładza si� przy pomocy odpowiednich narz�dzi do 
wykonywania posadzek. 
Przykładowe zu�ycie na 1 m

2
 przy grubo�ci 1 mm wynosi: 

MAXURETHANE – 0,35 kg;  Piasek kwarcowy (0,2-0,6) – 1,75 kg 
  
DOJRZEWANIE I PIEL�GNACJA 

Wła�ciwe warunki piel�gnowania to temperatura pomi�dzy 15 a 30° C oraz wilgotno�� wzgl�dna powietrza w przedziale 35 do 75%. 

Przed dopuszczeniem podło�a do u�ytkowania nale�y odczeka� min. 72 h przy temperaturze 20° C. 

UWAGI DO STOSOWANIA 

• Nie wykonywa� aplikacji poni�ej 10°C oraz przy wilgotno�ci powy�ej 35%, gdy� wydłu�a to czas schni�cia, polimeryzuj�c 
produkt przed wyeliminowaniem rozpuszczalnika, powoduj�c w ten sposób p�kanie powłoki, 

• Bezpo�rednie działanie promieni UV na nało�ony produkt mo�e powodowa� utrat� połysku oraz �ółknienie, 

• Przed ponownym zamkni�ciem produktu brzeg pokrywki oraz pojemnik powinny by� dokładnie umyte. 

• Do czyszczenia narz�dzi po zako�czonej pracy nale�y u�y� MAXSOLVENT, 

• W przypadku aplikacji MAXURETHANE na powłoki typu MAXSEAL lub MAXSEAL SUPER w zbiornikach wodnych nowo 
budowanych nale�y przeprowadzi� aplikacj�: - po 2 tygodniach na zewn�trz zbiorników, po 3 tygodniach wewn�trz 
zbiorników. 

• Zbiorniki wodne pokryte MAXURETHANE mo�na napełni� wod� po 5 dniach. 



 


