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PRZEZROCZYSTA EMULSJA NA BAZIE AKRYLU DO OCHRONY  

BETONU I MURÓW 
 
OPIS PRODUKTU 
MAXGLAZE jest emulsją na bazie akrylu, która uszczelnia betony i mury przed dymem, zanieczyszczeniami i 
deszczem. 
Jest to mleczna – biała ciecz, która po nałoŜeniu , zamienia się wolno w przezroczystą, matową powłokę. 
ZASTOSOWANIE 
Na eksponowany i fakturowany beton, prefabrykowane płyty betonowe, ozdobne mury kamienne i sztukaterie. 
Na betonowych posadzkach, o umiarkowanym ruchu, stanowi matowe i antypyłowe wykończenie. 
ZALETY 
• Bardzo dobra odporność na promienie ultrafioletowe. 
• Nie Ŝółknie i umoŜliwia powierzchni „pocenie się”. 
• Łatwy w stosowaniu. Posiada dobrą przyczepność do podłoŜa. 
• Stanowi ochronę przed zanieczyszczeniami takimi jak: dym, kurz czy wszelkimi innymi czynnikami. 
• Nie jest niszczony przez podłoŜe o wysokiej alkaliczności. 
• Nie wymaga konserwacji, oczyszcza się sam podczas deszczu. 
INSTRUKCJA STOSOWANA 
Przygotowanie powierzchni . NaleŜy usunąć całkowicie brud, pył, tłuszcz, wosk oraz wykwity krystaliczne. 
Powierzchnia przygotowana do nakładania musi być czysta i całkowicie sucha. 
Nakładanie . Przed uŜyciem, zawartość pojemnika MAXGLAZE naleŜy wymieszać. Nakładać dwie warstwy za 
pomocą pędzla lub natrysku niskociśnieniowego. Zachować odstęp 1 godziny pomiędzy nakładaniem 
poszczególnych warstw. 
Nie stosować MAXGLAZE w temperaturach poniŜej 10˚C lub na powierzchnie zmroŜone. 
 
WYDAJNOŚĆ 
Od 2 do 3 m2/litr w zaleŜności od porowatości podłoŜa. 
 
OPINIE I APROBATY  Europejska Deklaracja Zgodności nr 100/2010, Specyfikacja Techniczna UNE-EN 1504-2 
 
OPAKOWANIE 
Metalowe wiadra o pojemności 20 litrów. 
 
PRZECHOWYWANIE 
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. MoŜe być składowany przez 1 rok, w temperaturze 20˚C, w 
oryginalnie zamkniętym pojemniku. 
BHP 
MAXGLAZE jest niepalny i nietoksyczny i nie jest sklasyfikowany jako materiał niebezpieczny podczas transportu. 
Skórę zabrudzoną MAXGLAZE trzeba natychmiast zmyć wodą, natomiast oczy naleŜy przemywać wodą przez 15 
minut, a jeśli podraŜnienie nie ustępuje naleŜy udać się do lekarza.  Karta bezpieczeństwa dostępna na Ŝyczenie. 
Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem uŜytkownika docelowego i 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 kontrolą. Za wszelkie uŜycie produktów 
do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności. 
Wartość gwarancji nie moŜe przewyŜszać nabytego produktu. 
UWAGA 
Wraz z ukazaniem si ę tej instrukcji technicznej wszelkie wcze śniejsze publikacje techniczne dotycz ące 
produktu trac ą swą waŜność. 
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