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ODPORNA NA ŚCIERANIE POWŁOKA DO ZABEZPIECZANIA 

POWIERZCHNI POKRYTYCH POWŁOKĄ MAXELASTIC 

 
OPIS PRODUKTU 
MAXELASTIC STONE mieszanka, na bazie dyspersji wodnej żywic akrylowych z dodatkiem kruszywa. Jest to syntetyczna zaprawa 
gotowa do użycia jako warstwa ochronna dla powłoki MAXELASTIC. 
ZASTOSOWANIE 
• Jako warstwa zabezpieczająca powłokę MAXELASTIC przed zniszczeniem ruchem pieszym i kołowym. 
• Dekoracyjne i antypoślizgowe wykończenie powierzchni betonowych. 
ZALETY 
• Antypoślizgowa zaprawa, 
• Odporna na UV, 
• Jedno -komponentowy produkt, łatwy do użycia, 
• Nietoksyczna, niepalna, bezrozpuszczalnikowa zaprawa. 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Podłoże, na które ma być aplikowany MAXELASTIC STONE musi być czyste, wolne od brudu, olejów i smarów itp. 
APLIKACJA 
Produkt gotowy do użycia, należy go tylko dokładnie wymieszać w celu uzyskania jednorodnej masy i koloru. Aplikację należy wykonać 
przy pomocy kielni, pacy lub innych narzędzi. Grubość warstwy powinna wynosić min. 2 mm . Przy aplikacji na powłokę wykonaną z 
MAXELASTIC należy odczekać do całkowitego wyschnięcia MAXELASTIC.  
OPAKOWANIA 
Puszki 5kg i 25 kg 
KOLORY 
Biały, szary, zielony, czerwony, ceglasto czerwony i czarny 
 
DANE TECHNICZNE 
Charakterystyka produktu 
Wygląd         poj. komponent , jednorodna pasta 

Gęstość (kg/m3)        1,6 

Warunki aplikacji 

Warunki aplikacji, temperatura(ºC) i wilgotność względna(%)   > 5 / < 90 

Czas schnięcia w 20 ºC (h)       4-6 

Czas dojrzewania w 20 ºC (dni)      3 

Charakterystyka zwi ązanego produktu 

Odporność na ścieranie wg Tabera  test ASTM D-4060 strata                                                                                                                  
wagi(g) Model CS-10, obciążenie 1 kg przy 500/100 cykli    0,3 / 0,6 
ZUŻYCIE 
Rekomendowane zużycie MAXELASTIC STONE to 3,4 – 5,1 kg/m2 co daje grubość 2-3 mm tj. 1,7 kg/m2/mm grubości powłoki. 
 
PRZECHOWYWANIE 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym pomieszczeniu . 

BHP MAXELASTIC STONE nie jest materiałem toksycznym, ale należy unikać kontaktu ze skórą i oczami. Przy nakładaniu należy 
używać gogli i rękawic ochronnych. W przypadku kontaktu ze skórą należy przemyć zabrudzone miejsca wodą i mydłem. Jeśli materiał 
dostanie się do oczu należy je starannie przepłukać czystą wodą, ale nie pocierać. Jeśli podrażnienie nie ustąpi szukać pomocy 
medycznej. Karta bezpieczeństwa jest dostępna na życzenie. Usuwanie tego produktu i jego pustych opakowań musi być wykonane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

GWARANCJA 

Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość. Nasza 
gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. 

Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności. Wartość gwarancji nie 
może przewyższać wartości nabytego produktu. 

UWAGA  

Wraz z ukazaniem si ę tej instrukcji technicznej wszelkie wcze śniejsze publikacje techniczne dotycz ące produktu trac ą swą 
ważność. 

Wyłączny dystrybutor na kraj  
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