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MC-DUR 1000 Parat 04 
 
Mortar epoxidic pentru reparaṭii, bicomponent , pigmentat 
 
 
Proprietãţile produsului 
 
• Nu conţine solventi şi afânãtori  
• Întãrirea se desfãşoarã aproape fãrã contracţii  
• Impermeabil la lichide  
• Rezistent la temperaturi între - 40° C şi + 80° C  
• Îndeplineste cerintele aplicate mortarelor epoxidice (PC), conform prevederilor din fisa 

privind intretinerea suprafetelor traficabile din beton (MEB. Editia 1994), mortar tip B 
 
 

Aria de aplicare 
 
• Egalizarea fisurilor si gãurilor pe suprafetele orizontale  
• Obturarea gãurilor de fundatii ale suporţilor de balustradã  
• Stabilizarea fundatiilor suportilor de balustradã  
• Scenari de expunere REACH: contact periodic cu apa, inhalare periodicã, aplicare 
 
 
Mod de aplicare  
Pregãtirea substratului/Amestecarea pânã la obţinerea rezistenţei la trafic pietonal şi a 
Conform fiselor „Informării generale de aplicare”: rezistenţei totale depind de temperaturã şi de 
„Pardoseli industriale – Substrat şi pregãtirea proprietãţile şi condiţiile de la locul aplicãrii. A se 
substratului” şi „Rãşini reactive”. consulta fişã: „Indicaţii generale de aplicare: Rãşini 
 reactive“.  
Amorsã  
Se va folosi MC-DUR 1200 VK, consultaţi fişa 
tehnicã a MC-DUR 1200 VK. Pentru aplicare se vor 
folosi trafaleţi sau pensule. 
 
Aplicarea  
Mortarul amestecat se va aplica proaspãt - pe-
proaspãt peste amorsã cu ajutorul unei gletiere 
sau cu o mistrie. Pentru a obţine impermeabilitate 
la lichide, mortarul trebuie compactat bine şi 
suprafaţa trebuie sã fie netezitã cu o spatulã din 
oţel. 

 
În ceea ce priveşte culoarea lotului se 
recomandã consultarea fişei: „Indicaţii generale 
de aplicare: Rãşini reactive“. 

 
Expunerea la substanţe chimice şi la raze UV 
poate cauza modificãri ale culorii, care nu 
afecteazã, de obicei, proprietãţile şi 
functionalitatea pardoselii. Suprafeţele expuse la 
încãrcãri mecanice şi chimice vor suferi uzuri. 
Se recomandã efectuarea de verificãri periodice 
şi o întretinere continuã. 

 
Informaţii generale 
Rata de acoperire, timpul de acoperire, timpul 
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Date tehnice pentru MC-DUR 1000 Parat 04  

 Caracteristicã Unitatea Valoarea* Indicaţii  
      

 Raportul de amestec unitãţi de masã 100 : 3.3 baza : întãritor  
      

 Densitatea g/cm3 
aprox. 2.1 -  

 Durata de aplicare minute aprox. 50 la +20°C si 50 % umiditate relativã  
      

 Devine rezistent la trafic pietonal în... ore aprox. 12 la +20°C si 50 % umiditate relativã  
      

 Obţine rezistenţã totalã în... zile 7 la +20°C si 50 % umiditate relativã  
      

 Rezistenţã la compresiune N/mm2 
aprox. 85 dupã 24 ore  

  N/mm2 aprox. 94 dupã 72 ore  

  N/mm2 
aprox. 98 dupã 7 zile  

 Rezistenţã la încovoiere N/mm2 
aprox. 35 dupã 24 ore  

  N/mm2 aprox. 38 dupã 72 ore  

  N/mm2 
aprox. 40 dupã 7 zile  

 Condiţii de aplicare °C ≥ 10; ≤ 30 temperatura aerului, materialului şi a  
 

substratului 
 

  % 
≤ 85 

 
  

umiditatea relativã 
 

  K  
  

3 peste punctul de rouã 
 

    

 Consum kg/m2 
aprox. 2.1 per mm grosime strat  

 

 

Caracteristicile produsului MC-DUR 1000 Parat 04 
 
Agentde curãţare MC-Reinigungsmittel U 
  

Culoare gri 
  

Livrare ambalaje a 10 kg 
  

Depozitare Poate fi depozitat la spaţii uscate (sub 20°C) cel putin un an, în 

 ambalajul original, nedesfãcut. A se proteja împotriva îngheţului! 
  

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

  

 

Informaţii privind siguranţa  
Vă rugăm să luati notă la informaţiile de siguranţă şi sfatul dat de pe etichetele ambalajelor şi fisele 
deinformaţii de siguranţă şi vă rugăm să luati notă la capitolul "măsuri de siguranţă pentru manipularea 
materialelor de protectie si Răşini şi reactive ". GISCODE: RE1  
. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Notă: Informaţiile de pe această fişã 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  
   
 


