
 

9700 COLDMAX RAPID

Hurtigtørrende 2K
Polyaspartisk maling
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WWW.RUST‐OLEUM.EU

®

Overmalbar efter kun 4 timer

Wintergrade kan påføres helt ned til -10° C

Ekstrem slidstærk og kemikalieresistent

Særlig velegnet til kolde rum, fryserum, gangbroer, lagerbygninger



9700 COLDMAX RAPID®
BESKRIVELSE
Hurtigtørrende, UV-resistent, levnedsmiddelgodkendt 2K maling til kolde områder samt til
områder med tung trafik

ANBEFALET BRUG
Anvendes på gangbroer, altaner, i kølerum, lastrum, udstillingshaller og pakhuse. Beskytter
ekstremt godt mod UV-stråler, kemikalier og trafik. Produktet kan påføres direkte på porøse
overflader uden forudgående grunding. 

TEKNISK DATA
Tæthed:  1,54 (1,11 transparent)
Glansgrad:  Blank
Faststofindhold i vægt:  94 % (95 % transparent)
Tørstofindhold i volumen:  91 % (94 % transparent)
Blandingsforhold:  Base : Aktivator 9703 = 1,75 : 0,75

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED
Berøringstør:

 
4 timer (20° C - N), 16 timer (5° C - N), 2 timer (10° C -
WG), 3-4 timer (5° C - WG)

Håndteringstør:
 

5 timer (20° C - N), 24 timer (5° C - N), 6 timer (10° C -
WG), 8 timer (5° C - WG)

Genbehandlingstør:
 

4-5 timer (20° C - N), 72 timer (5° C - N), 16 timer (10°
C - WG), 24 timer (5° C - WG)

Fuldt hærdet:
 

2-3 dage (20° C - N), 4-5 dage (5° C - N), 1 dag (10° C
- WG), 2-3 dage (5° C - WG)

Brugstid:
 

45 minutter (20° C - N), 90 minutter (5° C - N), 40
minutter (10° C - WG), 60 minutter (5° C - WG)

ANBEFALET VÅDFILMTYKKELSE
100 μm

ANBEFALET TØRFILMTYKKELSE
90-95 μm

TEORETISK FORBRUG
10 m²/ltr

PRAKTISK FORBRUG
Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt
materialespild under påføring.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN
Beton skal være mindst fire uger gammel, fuldstændig tør og fri for betonslam, forurening,
is, vand samt dårligt hæftende eksisterende malingslag. Afrens for fedt, olie og al anden
forurening med et alkalisk rensemiddel eller ved højtryks(damp)rensning.
Eksisterende malingslag i god stand matslibes. Det anbefales at lave et prøvefelt ovenpå
eksisterende maling for at tjekke forenelighed. Meget glat og tæt beton eller beton med
betonslam bør slibes eller ætses med Rust-Oleum Surfa-Etch 108 for at sikre god
vedhæftning. Skyl overfladen grundigt og lad tørre helt inden påføring af system 9700.
Ved arbejdstemperaturer under 5° C frarådes det at gøre overfladen fugtig, da det vil være
vanskeligt at tørre. Det vil her være tilstrækkeligt at feje grundigt eller at afrense mekanisk.
Påfør ikke produktet udendørs ved udsigt til regn.

BRUGSANVISNING
Rør begge komponenter godt igennem ved 10 – 25° C (WG 5-20° C). Aktivatoren hældes i
basen. Der omrøres grundigt med spartel eller lign. indtil farven er ensartet og konsistensen
er jævn.

ANVENDELSESBETINGELSER

ANVENDELSESBETINGELSER
Rør begge komponenter godt igennem ved 10 – 25° C (WG 5-20° C). Aktivatoren hældes i
basen. Der omrøres grundigt med spartel eller lign. indtil farven er ensartet og konsistensen
er jævn.

PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL
Brug langhårede pensler af naturhår. Fortynd om nødvendigt med 5-10% Fortynder 190N.

PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE
Brug ruller med medium luv. Rul produktet godt ned i betonen. Fortynd om nødvendigt med
5-10% Fortynder 190N.

RENGØRING AF UDSTYR/SPILD
Rengør straks med Rust-Oleum Fortynder 160. Brug engangsruller.

BEMÆRKNINGER

SIKKERHEDSDATA
VOC-niveau:  93 g/l
VOC-færdigblanding:  175 g/l
VOC-kategori:  A/j
VOC-grænse:  500 g/l
Bemærkninger om sikkerhed:

 
Læs sikkerhedsdatablad på produktet samt
informationer på etiketten.

HOLDBARHED
Minimum 2 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket
originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 10 og 25° C.

1. Det er normalt ikke nødvendigt at fortynde især ikke, hvis produktets temperatur er ca.
20° C. 

2. Det anbefales ikke at bruge produktet til overflader, der står under vand.

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores
produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes
under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste
udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden
forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu  

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu  

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu  

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu
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