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MC-BallastBond 60 
 
Rãşină specialã pentru consolidãri balast 
 
Proprietãţile produsului 
 
 Rãşinã epoxidicã tip duromer, cu vâscozitate redusã
 Aderenţã solidã
 
 
Aria de aplicare 
 
 Consolidãri balast pentru infrastructura drumurilor şi şinelor de cale ferata (Reparaţii in condiţii uscate)
 Scenarii de expunere evaluate REACh: contact periodic cu apa, aplicare

 

Aplicare 
 
Pregãtirea  
Inaintea injectãrii construcţia trebuie inspectatã 

conform standardelor şi reglementãrilor tehnice. 

balastul trebuie sã fie uscat, curat şi farã alţi 

contaminanţi. 
 
Amestecarea  
MC-BallastBond 60 constã în douã componente, 
componenta A (baza) şi componenta B 
(întãritorul). Acestea trebuie amestecate riguros 
conform raportului de amestec specificat, cu 
ajutorul unui mixer static cu vitezã redusã. 
Dupã amestecare materialul trebuie transvazat într-

un recipient curat şi reamestecat scurt (re-

activare). Reactivarea este completã când 

materialul este turnat în rezervorul unei pompe de 

injecţie. Durata de aplicare depinde de cantitatea 

pregatitã şi de temperatura ambianta. 

 
Aplicarea  
Materialul se aplicã cu o duzã specialã pe 
suprafatã de balast. 

Cantitatea de material utilizatã pe m2 depinde 

de fiecare proiect în parte. 
 
 
Se va întrerupe lucrul la temperaturi sub 8° C. 
 
Informaţii detaliate despre aplicarea MC-

BallastBond 60 pot fi gãsite în metodologia 

de aplicare corespunzãtoare. 
 
Curãţarea  
În timpul aplicãrii pompa va fi spãlatã cu 

MC-Verdunnung EP( MC- Thinner EP). 

Materialul parţial sau complet întãrit poate 

fi îndepãrtat doar mecanic. 
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Date tehnice pentru MC-BallastBond 60 
 

Caracteristicã Unitatea Valoarea Indicaţii 

Densitatea kg/dm3 1.1  

Vâscozitatea mPa·s aprox. 500  

Raportul de amestec unitãti de masã 2.66 : 1 Componenta A :Componenta B 

 unitãti de volum 3 : 1 Componenta A :Componenta B 

Timpul de reacţie minute aprox. 25-35 la +20° C si 50% umiditate relativã 

Temperatura de aplicare ° C + 10 temperatura elementului structural 

Rezistenţa la compresiune la 7 zile MPa aprox. 30  

Rezistenţa la întindere prin încovoiere 
 la 7 zile                                                    MPa aprox.17.5  

Temperatura la care devine casant 
° C aprox. 45  

Condiţii de aplicare ° C 
% 
K 

+ 8 - + 30 
≤ 85 
3 

temperatura aerului şi a suprafeţei, 
umiditatea relativă peste punctul de rouă 

 
* Toate valorile tehnice sunt determinate la 20 ° C şi 50 % umiditatea relativă. 

 
 

Caracteristicile produsului MC-BallastBond 60 
 

  Culoare Transparent 
    

  Agent de curãţare MC-Verdunnung EP (MC-thinner EP) 
   Este strict interzisã folosirea apei sau a agentilor de curãţare pe 

   bazã de apã! 
    

  Livrare Ambalaje a 10 kg şi 30 kg. 
    

 

 Depozitare Poate fi depozitat în ambalajul original, sigilat la temperaturi intre      
+5° C si + 25° C în spaţii uscate, cel putin un an.  
Aceleaşi condiţii sunt valabile şi în timpul transportului. 

    

  Depozitarea ambalajelor 
Ambalajele trebuie complet golite. Vă rugăm să luaţi în considerare 
normativele în vigoare privind gestionarea deşeurilor 

    

 

Indicaţii privind siguranţa  
A se lua în considerare informaţiile privind siguranţa de pe etichetele produselor şi de pe fişele de 

siguranţã. GISCODE: RE1 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Notă: Informaţiile de pe această fişa tehnică se bazează pe experienţă noastră şi sunt corecte conform cunoştinţelor noastre. Cu 

toate acestea informaţiile nu sunt restrictive. Trebuie ajustate structurilor individuale, scopului aplicării şi condiţiilor locale. Datele oferite de 

noi sunt conform normelor inginereşti, de care s-a ţinut cont în timpul aplicarilor. Din acest motiv suntem răspunzători pentru corectitudinea 

datelor în cadrul termenilor şi condiţiilor de vânzare-livrare-şi-service. Recomandările date de angajaţiinoştri, care diferă de informaţiile din fişele noastre 

de date sunt impuse doar dacă sunt date în formă scrisă. Normele inginereşti acceptate trebuie respectate permanent.  

 

Ediţia 01/17. Acestei fişe tehnice i s-au adus unele modificări. Ediţiile mai vechi sunt nevalabile şi nu mai pot fi folosite în continuare.  

Dacă se emite o nouă ediţie, revizuită tehnic, această ediţie nu va mai fi valabilă  
 

 


