
MC-Estribond MB
Mineralsk bindemiddel til cementbundne underlag

PRODUKTEGENSKABER ■ Klar til brug - bare bland med vand
■ En-komponent
■ Opløsningsmiddelfri
■ Nem at behandle
■ Muliggør en sikker tilknytning

ANVENDELSESOMRÅDER ■ Vedhæftningsfremme af cementbundne byggematerialer på mineralske underlag

ANSØGNINGSRÅD Klargøring af underlaget: Underlaget skal være fast og stabilt og fri for alle vedhæftningsreduceren-
de stoffer og urenheder. For limede afretningslag skal kravene i DIN 18560 overholdes. Før påføring
af MC-Estribond MB skal underlaget fugtes omhyggeligt. Den skal være mat-fugtig, men må ikke væ-
re mættet med vand. Meget sugende underlag bør forfugtes flere gange.

Blanding: Vandbehovet pr 25 kg pose er ca 4,5 liter. MC-Estribond MB drysses i vandet under kon-
stant omrøring, indtil der opnås en homogen, klumpfri og gylleegnet konsistens. Blandetiden er cirka
5 minutter. Langsomt kørende omrørere (op til maks. 400 omdrejninger i minuttet) er særligt velegne-
de til blanding. Omrørere med to modsat roterende blandeværktøjer er ideelle (omrøringspagaj), som
f.eks. beba mixer B7, Collomix RGE 162 Duo og lign.

Det skal tages i betragtning, at der som ved ethvert cementholdigt produkt kan være udsving i vand-
behovet. Det skal sikres, at der ikke sætter sig vand på den påførte MC-Estribond MB.

Materialepåføring: Det homogent blandede materiale børstes omhyggeligt og jævnt ind i det matfug-
tige, forbefugtede underlag. Sørg for at MC-Estribond MB "masseres" ind i porer og hulrum. Korthåre-
de børster, scrubbere, koste eller kvaster er velegnede som forarbejdningsudstyr. Cementafretnin-
gen/betonen påføres det friske, kortvarigt påførte matfugtige klæbelag. Hvis limlaget skal betrædes
ved montering af belægningen, anbefaler vi at bruge pigsko.

Den ophængte MC-Estribond MB må ikke eksponeres i unødvendigt lang tid. Helt tørt materiale skal
fjernes og påføres igen, inden mørtlen påføres.
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TEKNISKE VÆRDIER & PRODUKTFUNKTIONER

Egenskab Enhed Værdi Kommentarer
Arbejdstid minut ca. 60 ved 20°C og 65 % rel. fugtighed
Forbrug kg/m² ca. 1,2 Afhængig af overflade og anvendelse
Vandtilsætning l ca. 4,5 25 kg hver

Alle tekniske værdier er laboratorieresultater bestemt ved 21°C ±2°C og 65% relativ luftfugtighed.

Form pulveragtig
Udstyr rengøringsmiddel vand
Farvenuance lysegrå (tør)
Leveringsform 25 kg pose, palle 35 x 25 kg
Egenkontrol DS EN ISO 9001
Opbevaring I uåbnet original emballage med tør og kølig opbevaring 12 Kan opbevares i flere måneder.
Bortskaffelse af emballage Sørg for, at engangsbeholdere er helt tomme. Sørg for overholdelse af vores informationsfolder "Re-

turnering af tømt transport- og salgsemballage". Vi sender dig gerne dette på forespørgsel.

Sikkerhedsinstruktioner
Bemærk venligst sikkerhedsoplysningerne og rådene på emballageetiketterne og sikkerhedsdatabladene.

Bemærk: Oplysningerne i dette datablad er baseret på vores erfaring og er korrekte efter vores bedste viden. Det er dog ikke bindende. Det skal tilpasses til kravene i
den enkelte struktur, til den specifikke anvendelse og til ikke-standardiserede lokale forhold. Anvendelsesspecifikke forhold skal kontrolleres på forhånd af
planlægningsingeniøren/specifikationen og vil kræve individuel godkendelse, hvis de er anderledes end de angivne standardbetingelser. Teknisk rådgivning fra MC’s
specialkonsulenter erstatter ikke behovet for en planlægningsgennemgang fra bygherren eller dennes agenter med hensyn til bygningens eller konstruktionens historie.
Under forudsætning af denne forudsætning er vi ansvarlige for rigtigheden af disse oplysninger inden for rammerne af vores salgs- og leveringsbetingelser. Anbefalinger
fra vores medarbejdere, der afviger fra oplysningerne i vores datablade, er kun bindende for os, hvis de er bekræftet skriftligt. I alle tilfælde skal de almindeligt anerken-
dte regler og praksis, der afspejler den aktuelle teknik, overholdes. Oplysningerne i dette tekniske datablad gælder for det produkt, der er leveret af den landevirksom-
hed, der er anført i sidefoden. Det skal bemærkes, at data i andre lande kan afvige. De gældende produktdatablade for det pågældende udland skal overholdes. Det
seneste tekniske datablad gælder med undtagelse af tidligere, behørigt erstattede versioner; udstedelsesdatoen i sidefoden skal overholdes. Den seneste version er
tilgængelig hos os på anmodning eller kan downloades fra vores hjemmeside. [2200011595]
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