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PRODUKTEGENSKABER  ■  To-komponent, pigmenteret epoxyharpiksbelægning til brug i industriområder 

  ■  For højere lagtykkelse, kan fyldes og strøs med ovntørrede tilslag 

  ■  Belægning med øget mekanisk og kemisk modstandsdygtighed 

ANVENDELSESOMRÅDER    ■  Belægning af mineralbaserede underlag i tykkelser på 1 - 6 mm 

  ■  Belægning til lagre, produktionsfaciliteter, værksteder, lagerrum mv. 

  ■  Fugning af stålankre 

  ■  Til brug i industriområder eller lignende 

  ■  REACH-vurderede eksponeringsscenarier: periodisk vandkontakt, periodisk indånding, påføring 

BEHANDLINGSINSTRUKTIONER Forberedelse/blanding af underlag: Se folderne "Generelle råd om anvendelse", "Industrigulve - 
Klargøring af underlag og underlag" og "Reaktive harpikser". 

 

  Grunding: Brug MC-DUR 1200 VK, se teknisk datablad ”MC-DUR 1200 VK”. 

 

  Ridsecoat: MC-DUR 1200 VK og ovntørret kvartssand (0,1 - 0,3 mm). Der henvises til teknisk 
datablad ”MC-DUR 1200 VK”. 

 

  Påføring: MC-DUR 1200 påføres 12 til 24 timer efter påføring af skrabelaget ved hjælp af en 
stålflyder, justerbart afretningsværktøj eller en gummiskraber og afluftes med en pigvalse. For lag 
tykkere end 1 mm kan MC-DUR 1200 fyldes med ovntørret kvartssand (0,1 - 0,3 mm) i en blanding 
forhold på 1:0,5 p.b.w. Efter påføring afluftes de nylagte områder på kryds og tværs med en 
pigvalse. 

  For at opnå højere overfladefriktionsfinish strøs den tidligere påfyldte belægning straks i overskud 
(ca. 5 - 6 kg/m2) med ovntørret kvartssand (f.eks. 0,2 - 0,6 mm eller grovere). Efter hærdning 
fjernes det løse sand, og toplakken påføres. Topsealeren påføres skarpt på tværs af kornene ved 
hjælp af en gummiskraber og rulles på kryds og tværs med en korthåret lammeskindsrulle. 

 

  Anvendelse på lodrette områder: Til brug på skrå og lodrette områder MC-DUR 1200 tilsættes ca. 3 
- 5 vægt-% MC-Stellmittel TX 19 (MC-Thixotropic Agent TX 19). 

 

  Generel information: Dækning, påføringstider, modstandsdygtighed over for gangtrafik og tid indtil 
fuld modstand bestemmes af temperatur og stedets egenskaber og tilstand. Se også folderen 
"Generelle anvendelsesråd - Reaktive harpikser". Med hensyn til batchfarvekonsistensen bedes du 
notere den generelle information på folderen "Generelle anvendelsesråd - Reaktive harpikser". 
Udsættelse for kemikalier og UV-lys kan forårsage farveændringer, som normalt ikke påvirker 
belægningens egenskaber og anvendelighed. Mekanisk og kemisk udsatte overflader er udsat for 
slitage. Regelmæssig kontrol og løbende vedligeholdelse tilrådes.  
 

MC-DUR 1200 
Modstandsdygtig epoxyharpiksbelægning 
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TEKNISKE VÆRDIER OG PRODUKTFUNKTIONER 

Parameter Enhed Værdi Bemærkninger 
 

Blandingsforhold  massefraktioner  3 : 1  basiskomponent : hærderkomponent  

Viskositet mPa*s ca. 1.900 ved 20°C og 50% rel. fugtighed  

Densitet g/cm³ ca. 1,37  

Arbejdstid 
10 kg beholder     
30 kg beholder 

minutter  
 40 ved 20°C og 50% rel. fugtighed 
 30 ved 20°C og 50% rel. fugtighed 

 
 

 

Tilgængelig efter timer ca. 12  ved 20°C og 50% rel. fugtighed 

Elastisk efter (fuld) dage 7  ved 20°C og 50% rel. fugtighed   

Anvendelsesbetingelser °C ≥ 8 ≤ 30 luft-, underlags- og materialetemperaturer 
 % ≤ 85 rel. fugtighed 
 K 3 over dugpunktet 

Forbrug kg/m²/mm 

Belægning  ca. 1,4 per mm layer thickness 
 

Alle tekniske parametre er laboratorieværdier og ved 21 °C ± 2 °C og 50 % rel. fugtighed bestemt. 
  

Udstyr rengøringsmiddel MC-Reinigungsmittel U  

Farve nuance 

 

Leveringsform 

 
 

 MC-grå, ca. RAL 1001, ca. RAL 3009, ca. RAL 6011, ca. RAL 7023, ca. RAL 7030, ca. RAL 7032, 

andre farver på forespørgsel 

10 og 30 kg pakker 
 

Opbevaring 
 

 

Kan opbevares køligt (under 20°C) og tørt i 18 måneder i original uåbnet emballage. Beskytte 

fra frost.. 
 

 

Bortskaffelse af emballage Sørg for, at engangsbeholdere er helt tomme. Sikre overholdelse af vores informationsfolder  
 "Returnering af tømt transport- og salgsemballage". Vi sender dig gerne dette på forespørgsel 

EU-forordning 2004/42          RL2004/42/EG All/j (500 g/l) ≤ 500 g/l VOC 
(Decopaint -direktiv)  

 
 

Sikkerhedsinstruktioner 
Bemærk venligst sikkerhedsoplysningerne og rådene på emballageetiketterne og sikkerhedsdatabladene. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bemærk: Oplysningerne i dette datablad er efter vores bedste viden baseret på vores erfaring, men er ikke bindende. De skal koordineres med de respektive 
bygningsgenstande, anvendelsesformål og de særlige lokale krav. De ejendomsbetingelser, der afviger fra standardapplikationen, skal kontrolleres på forhånd af 
planlæggeren og kræve individuel godkendelse. Teknisk rådgivning fra MC's specialrådgivere erstatter ikke planlægningsarbejde med bygningens historie. Forudsat dette er 
vi ansvarlige for rigtigheden af disse oplysninger i forbindelse med vores salgs- og leveringsbetingelser. Anbefalinger fra vores medarbejdere, der afviger fra oplysningerne i 
vores datablade, er kun bindende for os, hvis de bekræftes skriftligt. Under alle omstændigheder skal de generelt anerkendte teknologiske regler overholdes. Oplysningerne i 
dette tekniske datablad er gyldige for det produkt, der blev leveret af det nationale firma, der er angivet i sidefoden. Bemærk, at oplysninger i andre lande kan variere. 
Bemærk produktdatablade, der er gyldige i udlandet. Det seneste tekniske datablad gælder. Udstedelsesdatoen i sidefoden skal overholdes. Alle tidligere udgaver er ugyldige 
og må ikke længere bruges. Den nyeste version kan rekvireres fra os eller tilgås på Internettet. 


