
Instrucțiuni generale de aplicare
Rășini Reactive

Ambalare
Materialele bicomponente de acoperire MC-DUR 
sunt livrate în ambalaje cu cantități predozate.
(Componenta A: componentă de bază, 
Componentă B: componentă de întărire).

Amestecarea
Înainte de aplicare, baza și întăritorul trebuie 
amestecate împreună, folosind mixere mecanice cu 
rotație lentă (aproximativ 300-400 rotații / minut), 
e.g. cu mixere în formă de ancoră sau mixere de
vopsea. În cazul rășinilor pigmentate, componenta
de bază trebuie amestecată separat înainte de
utilizare timp de aproximativ 1 minut. Asigurați-vă că
materialul din colțurile și laturile recipientului de
amestecare este bine amestecat. Amestecarea este
completă numai atunci când se obține un amestec
omogen. După amestecare, materialul trebuie pus
într-un recipient curat și amestecat din nou ("re-
potting"). Se evită separarea recipientelor și
amestecarea cantităților parțiale. Materialul trebuie
aplicat în timpul de aplicare sau durată de
prelucrare specificată.

Materialele de acoperire dintr-o singură 
componentă trebuie amestecate bine înainte de 
utilizare. În ambalajele deschise, materialul 
formează o peliculă subțire care trebuie îndepărtată 
înainte de amestecare. Vă sfătuim să utilizați numai 
ambalaje complete.

Punte de aderență / Amorsa 
După pregătirea substratului (vezi fișa de informații), 
substratul de beton sau șapă este amorsat pentru a 
asigura o aderență puternică și bună între substrat 
și mortarul de rășini reactive sau acoperire de rășini 
reactive. Pentru asta se folosește rășini epoxidice, 
transparente cu viscozitate scăzută e.g. MC-DUR 
1200 VK, MC-DUR 1390 VK și MC-DUR 1101. 
Acestea sunt aplicate cu raclete de cauciuc și / sau 
role de trafalet. Pentru a completa aplicarea, 
asigurați-vă că ați lucrat materialul în cruce pe 
substrat cu o rolă trafalet. Dacă nu este posibilă 
acoperirea amorsei în 24 de ore, pe suprafața 
proaspat aplicată se împraștie în exces nisip de 
cuarț uscat în cuptor 
(0,1-0,3 mm) (consum: aproximativ 1-2 kg / m2).

După întărirea amorsei, se va înlatura nisipul care 
nu a aderat la substrat. Mortarul de rășină reactivă 
cu un raport de amestec de 1: 4 părți de masă. 
(rășină: agregat) sau mai mult, se aplică pe un 
punte de aderență proaspăt. Consumul exact 
pentru amorsă sau puntea de aderență depinde de 
rugozitatea, absorbția și temperatura substratului și 
ar trebui determinată prin stabilirea unei zone de 
testare.

Strat de nivelare / Material de umplere
În majoritatea cazurilor, amorsarea nu este 
suficientă pentru a umple toți porii și a găurile din 
substrat. Prin urmare, este necesar să aplicați un 
strat denivelare pe suprafața amorsata, pentru a 
evita formarea bulelor, cratere și probleme de 
nivelare. Rășina de amorsare este umplută cu nisip 
de cuarț uscat în cuptor (0,1-0,3 mm) cu un raport 
de amestecare de 1: 1 părți de masă. Stratul de 
nivelare este aplicat cu gletiere de oțel, raclete de 
cauciuc sau gletiere din cauciuc dur. Materialul de 
umplere este prelucrat în porii substratului prin 
apăsare forțată. Dacă lucrați pe zone verticale, in 
amestecul de rășină se adaugă maxim 4% în 
greutate MC-Stellmittel TX 19. Dacă stratul de 
nivelare nu poate fi acoperit în 24 ore, acesta 
trebuie împrăștiat cu nisip de cuarț uscat în cuptor 
(0,1-0,3 mm) pe stratul de nivelare proaspăt.
(consum: aproximativ 1-2 kg / m2). După întărirea, 
se va înlatura nisipul care nu a aderat la substrat. 
Sub straturile de acoperire din rășini poliuretanice, 
stratul proaspăt trebuie să fie întotdeauna 
împrăștiat cu nisip pentru a obține o aderență 
optimă. Cu toate acestea, pentru sistemele cu, 
conductivitate electrică, stratul de nivelare nu 
trebuie împrăștiat cu nisip. În aceste cazuri, stratul 
conductiv trebuie aplicat în 24 de ore. Un strat de 
legătura nu are de obicei o grosime mare a 
stratului. Denivelările sau goluri mai pronunțate ar 
trebui să fie reparate cu un mortar de rășină 
reactivă. Consultați prospectul "Leveling"

Acoperiri autonivelante 
Stratul de uzură este ales conform cerințelor. 
Materialul se toarnă pe stratul amorsat sau pe 
stratul de nivelare și se întinde cu o gletiera  de 
oțel, o racletă cu distanțieri sau o racletă de 
cauciuc. 
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Dacă este necesară o grosime a stratului mai mare 
de 1 mm, rășinile reactive pot fi umplute cu nisip de 
cuarț uscat în cuptor (0,1-0,3 mm) într-un raport de 
amestecare de 1: 0,5 părți de masă (consultați 
prospectul respectiv). Ulterior, suprafețele 
proaspete sunt aerate transversal cu o rolă cu țepi. 
Pentru a obține o suprafață antiderapantă, 
acoperirea cu nisip cuarț este împrăștiată în exces 
cu nisip de cuarț uscat în cuptor (de exemplu 
0,2-0,7 mm sau mai mare) pe stratul proaspăt. 
După întărirea, se va înlatura nisipul care nu a 
aderat la substrat. și se poate aplica un material de 
sigilare pe suprafață. Sigilantul se aplică pe 
substrat folosind o racletă de cauciuc și se 
nivelează în cruce cu o rolă de trafalet cu păr scurt. 
În funcție de sistemul de materiale, poate fi 
necesar un strat secundar de sigilare. Materiale 
care conțin fibre nu trebuie aplicate cu rolă de 
trafalet. Vă recomandăm folosirea unor gletiere de 
cauciuc în aceste cazuri. În zonele publice cum ar 
fi, de exemplu, magazinele, birourile și magazinele, 
birourile și magazinele cu showroom, este posibilă 
aplicarea de fulgi colorați pentru a îmbunătăți 
proprietățile antiderapante. Aceste suprafețe sau 
suprafețe netede pot fi acoperite cu un strat de 
sigilare transparent mat.

Pentru aplicare pe suprafețe înclinate sau verticale 
puteți utiliza versiunile tixotropice ale materialelor 
sau puteți îngroșa materialul cu MC-Stellmittel TX 
19 (MC-Thixotropic Agent X 19). Vă rugăm să 
cereți sfatul nostru tehnic când planificați 
acoperirea suprafețelor conductive în zonele 
verticale.

Sigilant
Pe suprafețele cu încărcare mecanică scăzută, se 
poate aplica un strat de sigilare pe sratul de 
amorsa sau stratul de nivelare. Un material de 
sigilare are o grosime mică a stratului (de obicei 
<0,5 mm) și se aplică în mod transversal cu o rolă 
de trafalet. În funcție de material, ar putea fi 
necesar să se aplice două straturi de sigilare.

Pentru a obține o suprafață mată, se poate aplica 
un material de sigilare mat. Rolele de trafalet cu 
păr scurt sunt potrivite pentru acest lucru. 

Pentru aplicare pe suprafețe înclinate sau verticale 
puteți utiliza versiunile tixotropice ale materialelor 
sau puteți îngroșa materialul cu MC-Stellmittel TX 
19 (MC-Thixotropic Agent TX 19)

Aplicare prin pulverizare
Multe rășini reactive pot fi aplicate prin pulverizare 
fără aer (vezi fisa tehnică). Cereți sfatul nostru 
tehnic.

Curățarea echipamentului: Echipamentul trebuie 
curățat imediat cu solvenți de fiecare dată, dacă 
întrerupeți aplicarea (vezi fișa cu date tehnice).

Informatii generale
Când se lucrează cu rășini reactive, încăperile 
trebuie să fie bine ventilate în timpul aplicării și 
întăririi. În caz contrar, rezultatul poate fi o fază de 
întărire extinsă și imperfecțiunea suprafeței. 
Acoperirea, timpul de aplicare, rezistența la traficul 
pietonal și timpul până la rezistența maximă depind 
de temperatură și de proiect. Atacurile chimice și 
expunerea la lumină pot provoca modificări ale 
culorii, care de obicei nu afectează proprietățile și 
gradul de utilizare. Zonele încărcate din punct de 
vedere chimic și mecanic sunt supuse uzurii. 
Zgârierea suprafeței poate fi rezultatul utilizării 
mecanice și a uzurii. Sunt recomandate controale 
regulate și întreținere continuă.

Temperaturile ridicate scurtează și temperaturile 
scăzute prelungesc toate intervalele de timp 
indicate. O schimbare a temperaturii de 10 grade 
reduce sau dublează toate timpurile date ca regulă 
de bază. Pot apărea variații de culoare între 
materiale pigmentate din loturi diferite. Astfel, 
zonele de îmbinare trebuie întotdeauna acoperite 
cu produse din același lot. Prin urmare, când 
plasați comanda materialelor, indicați întotdeauna 
numărul lotului componentei de bază.

Sfaturi privind siguranța
Luați notă de informațiile despre siguranță și 
recomandările de pe etichetele de ambalare și de 
fișele de informații privind siguranța. Informații 
suplimentare privind măsurile de siguranță și 
siguranță pot fi găsite în prospectul nostru "Măsuri 
de siguranță pentru manipularea materialelor de 
acoperire și a rășinilor reactive".
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Notă: Informațiile din aceasta fisă, se bazează pe experiența noastră și sunt corecte conform cunoștințelor noastre. Cu toate acestea informațiile nu 
sunt restrictive. Trebuie ajustate structurilor individuale, scopului aplicării si condițiilor locale. Datele oferite de noi sunt conform normelor inginerești, 
de care s-a ținut cont în timpul aplicărilor. Din acest motiv suntem raspunzatori pentru corectitudinea datelor în cadrul termenilor și condițiilor de 
vanzare-livrare-și-service. Recomandările date de angajați noștri, care difera de informațiile din fișele noastre de date sunt impuse doar dacă sunt 
date în forma scrisă. Normele inginerești acceptate trebuie respectate permanent. 

Ediția 11/19. *În aceasta fișă, au fost făcute unele modificari. Edițiile mai vechi nu sunt valabile și nu mai pot fi folosite în continuare. 
Dacă se emite o nouă ediție, revizuită tehnic, această ediție nu va mai fi valabilă. 




