
                                                                                          RUST-OLEUM MATHYS 
DANE TECHNICZNE                                  COLDMAX RAPIDTM 9700                 

                                                                                                                                                                                         
Rust-Oleum® Coldmar RapidTM 9700 jest szybko utwardzaj cym si  2-sk adnikowym  materia em 
poliaspartowym do stosowania wewn trz i na zewn trz. 
 

ASNO CI POW OKI 
Pow oka niezwykle trwa a i odporna na dzia anie chemikaliów – odporna na promieniowanie UV -  
mo e by  nak adany w temperaturach do -10 oC - do przemalowania w ci gu 4 godzin, co 
umo liwia na enie dwóch warstw w jednym dniu - pow oka z po yskiem. 
  
ZALECANE  ZASTOSOWANIE  
Mo e by  nak adany na chodnikach, balkonach, w ch odniach, lodówkach, na pomostach 
i w magazynach. Zapewnia doskona  ochron  przed promieniowaniem UV, chemikaliami 
i w warunkach du ego nat enia ruchu.  Produkt mo e by  stosowany bezpo rednio na pod a 
porowate, bez potrzeby stosowania specjalnego podk adu adhezyjnego.  
 
DANE TECHNICZNE 
Wygl d:     Po ysk (60°: 85 - 90%) 
Kolor:     jasny i ciemny szary, bia y, czerwona ceg a. 
 

sto :     1,75 kg/dm³ 
Zawarto  sk adników sta ych:      obj to ciowo: 100% 
                                                           wagowo: 100% 
Zalecana grubo  warstwy:  na mokro: 100 µm 
      na sucho: 100 m 
  
Zawarto  VOC:    100 g/l max. 
W mieszaninie do aplikacji:    100 g/l max. 
Kategoria:    A / j 
Limit UE:          140 g/l (2010) 
 
Czas schni cia    20 °C/50 % r.h. 
Dla dotyku:       1,5 godziny 
Do przemalowania:               po 4 godzinach, do 5 dni 
Pe na twardo :    7 dni (ruch pieszych mo liwy po 4 godzinach) 
                                                           Wa ne: ni sze temperatury wyd aj  czas utwardzania.    
  
Wydajno     Teoretyczna: 10 m2/l 
     Wydajno  praktyczna zale y od wielu czynników, takich jak 
     porowato  i chropowato  powierzchni oraz straty materia u 
     podczas aplikacji. 
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PRZYGOTOWANIE POD A 
Nowy beton musi by  sezonowany przez co najmniej 30 dni, musi by  zupe nie suchy i wolny od 
zanieczyszcze , zlodowace , wody i starych pow ok. Usun  smar, olej i  inne zanieczyszczenia 
powierzchni za pomoc  detergentów lub metod  mycia wysokoci nieniowego (pary). Delikatnie 
wypiaskowa  stare pow oki, aby je zmatowi  i lekko schropowaci  powierzchni . 
  
Bardzo g adki beton lub beton z wybieleniem (jasno zabarwiona twarda warstwa py u) powinien 
by  przetarty lub wytrawiony za pomoc  Rust-Oleum Surfa-Etch 108 w celu zapewnienia 
odpowiedniej przyczepno ci. Beton nale y dok adnie przemy  i pozostawi  do wyschni cia. 
 
W przypadku pod y wykonanych technik  zacierania mechanicznego nale y je wst pnie 
zagruntowa  gruntem Rust-Oleum Powerfloat Floor Epoxy Primer 3366, który musi by  w pe ni 
utwardzony przed dalszym przemalowaniem. 
 
W temperaturach poni ej 5 °C mo e zaistnie  konieczno  wyeliminowania procesów, które 
powoduj  zwil anie pod a i utrudniaj  jego schni cie. Wystarczaj ce w tym przypadku mo e 
by  zamiecenie lub mechaniczne szczotkowanie pod a. Nie stosowa  na zewn trz je li istnieje 
mo liwo  wyst pienia opadów. 
 
INSTRUKCJA STOSOWANIA 
Baz  wymiesza  w temperaturach 10-25 oC. Doda  utwardzacz do bazy. Dok adnie wymiesza   
opatk  lub podobnym narz dziem (kawa ek drewnianej listwy) do uzyskania jednolitego koloru 
i konsystencji. Nie miesza  wi cej materia u ni  porcja, która zostanie zu yta w ci gu 1 godziny. 
Przydatno  materia u do aplikacji wynosi 30 minut w temperaturze 20 oC. 
  
APLIKACJA I ROZCIE CZANIE 

dzel:   Stosowa  p dzle z naturalnym, d ugim w osiem. 
Wa ek:   Stosowa  futrzane wa ki redniej wielko ci, dobrze spisuj ce si  na 
                                    powierzchniach betonowych. Nie rozcie cza . 
                                    Wymienia  wa ki i kuwety po 45 minutach. 
Czyszczenie:               Natychmiast po u yciu przemy  rozcie czalnikiem Thinner 160, stosowa   
                                    rolki jednorazowe. 
  
WARUNKI STOSOWANIA 
Stosowa  tylko wtedy, gdy temperatura pod a i powietrza utrzymuje si  w przedziale mi dzy 
-10 i 30 °C. Wymienia  wa ki i kuwety po jednej godzinie. 
   
BEZPIECZE STWO 
Zapozna  si  z Kart  Charakterystyki oraz informacjami dotycz cymi bezpiecze stwa na puszce. 
  
WARUNKI PRZECHOWYWANIA 
1 rok od daty produkcji, w nie otwieranych opakowaniach, je li s  przechowywane w suchych, 
dobrze wietrzonych pomieszczeniach, nie wystawione na bezpo rednie dzia anie promieniowania 
UV, w temperaturach pomi dzy 10 a 25 °C. 
 
 
 
 
 
Informacje tu zawarte przekazywane s  w dobrej wierze. Poniewa  warunki aplikacji s  poza nasza kontrol , firma MATHYS n.v. 
nie mo e ponosi  jakiejkolwiek odpowiedzialno ci lub obci  finansowych, które mog   wynika  z niew ciwego zastosowania 
tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.  
 
 


