
MC-DUR 111D
Dispersie de rășină epoxidică pe bază de apă
Proprietăţile produsului

 Răşină epoxidică bicomponentă, pe bază de apă, pentru zone industriale
 Aderenţă la substraturi minerale atât uscate cât şi usor umede (fară umezeală vizibilă)
 Rezistență la apă, soluţii diluate de acizi şi baze, precum şi la numeroase substanţe chimice 

organice (a se vedea Tabelul cu rezistenţe chimice)
 Disponibilă ca strat transparent de impregnare sau sigilare și strat final pigmentat

Aria de aplicare 

 Impregnarea substraturilor minerale pentru a împiedica pătrunderea prafului
(MC-DUR 111 D, transparent)

 Material de sigilare cu aspect plăcut pentru substraturi minerale supuse unor încărcări mecanice şi
chimice ridicate

 Material de sigilare rezistent la uleiuri şi benzen pentru parcări, garaje, centre comerciale, spălătorii de
auto, etc.

 Pentru utilizare în zone industriale sau similare
 Acoperire pigmentată pentru elemente prefabricate din beton
 Scenarii de expunere evaluare REACh: inhalare şi aplicare pe termen lung

Aplicare 

Pregatirea substratului/Amestecarea 
Conform „Indicaţii generale de aplicare“ : „Pardoseli 
industriale – Substrat şi pregătirea substratului“ şi 
„Răşini reactive“. 

Aplicarea 
MC-DUR 111 D se poate aplica cu pensula,
trafaletul sau prin metoda „airless“, este interzis
adaos de apă. Substraturile minerale sunt amorsate
cu MC-DUR 111 D transparent, şi apoi se aplică, în
două straturi MC-DUR 111 D pigmentat ca strat de
sigilare. Aplicarea va fi facută continuu, fară
îmbinări. Sfarşitul duratei de aplicare nu poate fi
determinat de creşterea vâscozitaţii materialului. De
aceea, MC-DUR 111 D nu poate fi utilizat după
terminarea timpului lucru a materialului. Pentru
asigurarea uscării optime a materialului, trebuie
asigurată o temperatură a aerului de 10˚C şi o
umiditate relativă a aerului de 85%. Intervalele între
etapele individuale de lucru nu trebuie să
depăsească 48 ore (la o temperatură de 20˚C).

Informaţii generale
Rata de acoperire, timpul de acoperire, timpul până 
la obtinerea rezistenței la trafic pietonal si a 
rezistenței totale depind de temperatura și condițiile 
de la locul aplicării. A se consulta fișa: „Indicații 
generale de aplicare: “Rașini reactive“. 

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

Expunerea la substanțe chimice și la raze UV poate 
cauza modificări ale culorii, care nu afectează, de 
obicei, proprietațile și functionalitatea produsului. 
Suprafețele expuse la încarcari mecanice și chimice 
sunt supuse la uzură. Se recomandă efectuarea de 
verificări periodice și o intreținere continuă.
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Date tehnice pentru MC-DUR 111 D 

Unitate Valoare Valoare Indicații
MC-DUR 111 D  
transparent

MC-DUR 111 D
pigmentat

3 :1 3 : 1 
aprox. 1,03 aprox. 1,35 

parți de masă

<100  1,200 
minute aprox. 120 aprox. 120 
ore aprox. 16 aprox. 16 

zile 7 7 

˚C     
%         
K 

≥ 10 - ≤ 30 
≤ 85    
3 

≥ 10 - ≤ 30 
≤ 85    
3 

kg/m2 0,2 – 0,25 0,25 – 0,3 

μm aprox. 65 aprox. 100 

Caracteristicile produsului MC-DUR 111 D 

 Culoare 

MC-DUR 111 D transparent MC-DUR 111 D pigmentat

 Livrare 
Agent de curățare

ambalaje de 10 si 30 kg ambalaje de 10 si 30 kg 

 Depozitare 

Eliminarea deșeurilor Ambalajele trebuie complet golite. 
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Notă: Informațiile  din aceasta fisă tehnică, 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 05/18. În aceasta fișa tehnica, au fost facute 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.

Indicații privind siguranța
Vă rugăm să țineți cont de informațiile de siguranță și sfaturile de pe etichetele ambalajelor și fișele de 
informații de siguranță. Vă rugăm să ţineţi cont de prevederile capitolului "Măsuri de siguranţă pentru 
manipularea materialelor de protectie şi Răşini reactive". GISCODE: RE1

Poate fi depozitat în ambalajul original, sigilat în spații uscate (sub 
20˚C) cel mult un an. A se proteja împotriva inghețului!

MC-grey; aprox. RAL 1001,
3009, 6011, 7023, 7030, 7032
alte culori disponibile la cerere

transparent

apăapă

mPa-s

g/cm3

Caracteristici

Raport de amestec
Densitate

Vâscozitate
Timp de lucru  
Rezistența la trafic 
pietonal

Obtinerea 
rezistenței totale

Condiții de aplicare

Consum

Rata de acoperire

bază : întăritor 

aer/material/temperatura substratului 
umiditate relativă     
peste punctul de rouă   

la 250 g/m2

la 20˚C si 50% umiditate relativă

la 20˚C si 50% umiditate relativă

la 20˚C si 50% umiditate relativă
la 20˚C si 50% umiditate relativă

-

pe etapă de lucru




