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POLYURETANOVÝ NÁTĚR S VYSOKOU ODOLNOSTÍ PROTI ROPNÝM 
LÁTKÁM, CHEMIKÁLIÍM A OTĚRU 
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MAXURETHANE je výrobek na bázi polyuretanových a syntetických pryskyřic. Je 
vytvrzován vlivem vzdušné vlhkosti. Slouží jako ochrana proti účinkům benzinu, 
plynových a mazacích olejů, chemikáliím apod.. Vytváří estetický, bezprašný a 
protiskluzný povrch průmyslových ploch, skladů, garáží, dílen, parkovacích ploch apod. 
Lze jej rovněž použít jako závěrečný nátěr kluzišť, tělocvičen, povrchů pro diskotéky 
apod. Má velkou přídržnost, pružnost a rázovou odolnost. Je otěruvzdorný. 

Povrch musí být dostatečně pevný, suchý, zbaven mechanických nečistot a mastnot. 
Všechny trhliny, výtluky a vydroleniny musí být předem vyspraveny (např. výrobkem 
MAXPATCH). 

MAXURETHANE se nanáší štětcem nebo válečkem ve dvou na sebe kolmých 
vrstvách. Mezi oběma nátěry je nutno udělat přestávku v délce cca 6 - 8 hodin. 

Výrobek nikdy neřeďte, protože by mohlo dojít k nežádoucím změnám vlastností 
výrobku. Optimální pracovní teplota je při 20°C a 60% vlhkosti vzduchu. Za těchto 

podmínek je povrch vytvrzen po 72 hodinách od doby aplikace. Do doby vytvrzení 
povrch nezatěžujte. Výrobek nepoužívejte při vysokých teplotách. Doba 

zpracovatelnosti MAXURETHANE je cca do 3 hodin po otevření plechovky (při 20°C a 
60% vlhkosti vzduchu). Pokud nebude zpracován celý obsah plechovky, musí být víko 

a okraj plechovky očištěn dříve, než začne výrobek tuhnout. Nádoba musí být řádně 
uzavřena. Po skončení prací lze nářadí a nástroje očistit přípravkem MAXSOLVENT. 

Hustota při 20°C (tolerance 2°C): 957 kg/m
3

 
Viskozita při 20°C (tolerance 2°C): 40 sekund, nálevka Copa Ford č.4 

Obsah tuhých látek:   40% (tolerance 2%) 

Laboratorní testy v délce trvání 24, 48 a 72 hodin prokázaly, že MAXURETHANE 
odolává následujícím látkám:  benzin, plynový olej, motorový olej a mazací olej. Dále 
odolává také vodě, ředěným alkáliím, vápennému mléku a vodou ředitelným čisticím 
prostředkům. Má vynikající přídržnost i k tzv. problematickým povrchům, včetně 
vlhkých. Vysoká odolnost proti nárazům a obroušení. 

Během aplikace zajistěte dostatečné větrání. Pokud je v objetu instalovaná 
vzduchotechnika, musí být v době aplikace vypnuta! 
Při práci je nutno používat ochranné brýle a gumové rukavice.  
První pomoc: Při nadýchání je nutno postiženého přenést na čerstvý vzduch. 
V případě, že potíže přetrvávají, vyhledat lékaře. Při zasažení svléknout potřísněný 
oděv, omýt zasažená místa mýdlem a teplou vodou. Pokud přetrvává podráždění 
pokožky, vyhledat lékaře. Při zasažení očí vypláchnout okamžitě oči proudem vody a 
vyhledat lékaře. Při požití ihned vyhledat lékaře. 
Je závislá na pórovitosti a nasákavosti podkladu. Průměrně se pohybuje v hodnotách  
6 - 7 m

2
  na 1 kg MAXURETHANE v jedné vrstvě. 

Standardně bezbarvý, dle objednávky lze tónovat v jakémkoliv odstínu dle stupnice 
RAL. 

25 kg nádoby. 

Informace obsažené v tomto katalogu vychází z našich zkušeností a technických 
znalostí získaných ze zkušebních laboratoří a bibliografie. Neručíme za jakékoliv 
použití těchto informací k jiným účelům, než je specifikováno, jestliže nebylo předem 
schváleno společností DRIZORO, S.A. Naše záruka se vztahuje na kvalitu výrobků a 
ne na jejich aplikaci mimo naši kontrolu. Společnost nepřebírá zodpovědnost za 
hodnoty, které přesahují uvedené parametry. 
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