
KONTAKT:  UNIFLOOR RAPID 825 
Przedstawiciel Handlowy  

Jednoskładnikowa powłoka  
tel. 730 523 294  

 

podłóg betonowych, www.iduna.com.pl  
 

stalowych i innych. biuro@iduna.com.pl  
   

 
1. OPIS  
UNIFLOOR RAPID 825 jest prostą w obsłudze, jednoskładnikową powłoką podłogowa. 
UNIFLOOR RAPID 825 jest dostępny w szerokim zakresie kolorów i może być używany 
na dowolnej powierzchni. Można go nawet używać jako uszczelnienie beton lub lakier na 
deskach podłogowych. Dzięki innowacyjnej bazie epoxy-estrowej, UNIFLOOR RAPID 825 
jest powłoką jednoskładnikową zapewniającą wygodę pojedynczego opakowania w 
połączeniu z trwałością dwukomponentowych żywic. 
 
2. JAK DZIAŁA  
Dzięki jednoskładnikowej formie nie trzeba martwić się o proporcje mieszania. 
UNIFLOOR RAPID 825 może być używany na prawie każdą powierzchnie. UNIFLOOR 
RAPID 825 pozwoli odnowić powierzchnię bez potrzeby kosztownego usuwania starych 
powłok. Powierzchnia schnie w niesamowitym tempie 2 godzin. Pełne utwardzenie w 
ciągu 24 godzin. UNIFLOOR RAPID 825 jest wielofunkcyjnym rozwiązaniem, można 
używać go do uszczelniania betonów lub lakierowania drewnianej podłogi. Dostępne w 
różnych kolorach. Wytrzymały i wydajny. Odporny na olej, benzynę i detergenty, jak 
również rozcieńczone kwasy i zasady. 

 
3. SPOSÓB UŻYCIA  
Powierzchnię należy oczyścić z luźnych elementów dawnych powłok, w celu uzyskania 

jednolitej powłoki, najlepiej powierzchnię przeszlifować. Następnie odtłuścić. Nakładać wałkiem 

lub pędzlem (korzystać z najwyższej klasy narzędzi). Po dwóch godzinach można nakładac 

drugą warstę, najlepiej krzyżowo, by jak najdokładniej pokryć zabezpieczaną powierzchnię. Na 

powierzchnie bardzo porowate zaleca się użycie UNIFLOOR RAPID 825 rozcieńczonego w 

uniwersalnym rozpuszczalniku dostępnym na rynku (10% UNIFLOOR 

RAPID 825, 90% rozpuszczalika) jako podkładu. 
 
4. WARUNKI ZAMÓWIENIA 
Zamówienia należy kierować do naszego BIURA (adres j.w.).  
Opakowania: 5 l. (przy zamówieniu 2 szt. Rabat 5%) Kolory dostępne w standardzie to 
czerwony, zielony, szary i bezbarwny.Inne kolory mogą być dostarczone przy 
zamówieniu minimum 10 opakowań po 5 Litrów. 

 
5. ZALECENIA SPECJALNE  

właściwie nie są konieczne; materiał może być bezpiecznie stosowany pod 

warunkiem przestrzegania normalnych, zwykłych zasad bezpieczeństwa pracy, 

unikać bezpośredniego (niepotrzebnego) kontaktu ze skórą,  

czas przechowywania, w zamkniętych opakowaniach, 1 rok w temp. od 5
o

C do 30
o

C. 
Wydajność: do 15m2 z 1 litra (W zależności od porowatości powierzchni i grubości  
warstwy) 

Czasy schnięcia suchy dotyk:- 2 godziny (do ponownego malowania)  
- Całkowite wyschnięcie: 24 godziny 
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