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MC-DUR 111 eco 
Dispersie de rășină epoxidică pe bază de apă 

Proprietăţile produsului 

• Răşină epoxidică bicomponentă, pe bază de apă 

• 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) 

• Îndeplinește criteriile AgBB 2018 pentru utilizarea în zonele interioare 

• GISCOD: RE05 (Ambele componente fără H317) 

• Emisii foarte reduse conform GEV-EMICODE, categoria EC1PLUSR 

 

Aria de aplicare 

• Material de sigilare cu aspect plăcut pentru substraturi pe bază de minerale supuse solicitărilor 
mecanice și chimice 

• Pentru utilizare în zone cu solicitări mecanice ușoare până la moderate 

• Scenarii de expunere evaluate de REACH: inhalare si aplicare pe termen lung 

 

Aplicare  

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

Amorsarea 
Se va face cu MC-DUR 111 eco transparent, 
conform fişei tehnice. Pe suprafeţele proaspăt 
amorsate se va ȋmprăştia ȋntotdeauna nisip cuarţos 
0,1-0,3 mm, complet uscat. 
 

Aplicarea 
După un timp de așteptare de 12 - 48 de ore, MC-
DUR 111 eco se aplică în cruce și fără dungi cu 
pensula sau trafaletul. Trebuie respectate ratele de 
acoperire. De obicei, produsul se aplica in doua 
straturi pentru a obține o culoare optima. Timpul de 
așteptare dintre cele două straturi este de min. 12 și 
max. 48 ore. Straturile trebuie aplicate rapid și fără 
imbinari. Prin urmare, MC-DUR 111 eco nu poate fi 
aplicat dupa terminarea timpului de lucru a 
materialului. Pentru a asigura o uscare optimă, 
trebuie asigurata o temperatură minimă a suprafeței 
și a aerului de 10 °C și o umiditate relativă de 85 %. 
Intervalele dintre etapele individuale de lucru nu 
trebuie să depășească 48 ore (la temperatura de 20 
°C). 

 

Informaṭii 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. 

 



 

 

Notă: Informaţiile de pe această fişă tehnică se bazează pe experienţa 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 ȋn timpul aplicărilor. Din acest motiv suntem răspunzători pentru corectitudinea datelor ȋn cadrul 
termenilor şi condiţiilor de vȃnzare-livrare-şi-service. Recomandările date de angajaţii noştri, care diferă de informaţiile din fişele noastre de 
date sunt impuse doar dacă sunt date ȋn forma scrisă. Normele inginereşti acceptate trebuie respectate permanent. 

 
Ediţia 06/22. Acestei fişe tehnice i s-au adus unele modificări. Ediţiile mai vechi sunt nevalabile şi nu mai pot fi folosite ȋn continuare. Dacă se 
emite o nouă ediţie, revizuită tehnic, această ediţie nu va mai fi valabilă. 
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Date tehnice pentru MC-DUR 111 eco 

 
Caracteristica Unitatea Valoarea* Indicaṭii 

 Raportul de amestec Părṭi de masă 17:10 Bază : întăritor  

 Densitatea  g/cm3 aprox. 1,35 - 

 Vascozitatea mPa·s aprox. 1200 la 20˚C si 50% umiditate relativă 

 
Timp de lucru minute aprox. 30 la 20˚C si 50% umiditate relativă 

 Circulabil după ore aprox. 12 la 20˚C si 50% umiditate relativă 

 
Obṭinerea rezistenṭei totale după zile 7      la 20˚C si 50% umiditate relativă 

 
Condiṭii de aplicare ˚C                     

%                      
K  

≥ 10 - ≤ 30                                                   
≤ 85                 
3 

temperatura aerului şi a substratului                                           
umiditatea relativă                                           
peste punctul de rouă 

 
Consum 1)                                                                              kg/ m2                        aprox. 0,25-0,3                                             per strat 

1) grosimea stratului = aprox. 100 µm la 250 g/m² 

 Caracteristicile produsului MC-DUR 111 eco 

 Agent de curăţare Apa 

 Culoare MC-gri, aprox. RAL 7023, aprox. RAL 7030, aprox. RAL 7032, 
aprox. RAL 7035, RAL 7040, alte culori disponibile la cerere 

 Livrare ambalaje de 10 kg 

 Depozitare Poate fi depozitat în ambalajul original, sigilat în spaṭii reci (sub 
20˚C) uscate, cel puṭin 12 luni. A se proteja împotriva îngheṭului! 
Aceleaşi cerinṭe sunt valabile şi în timpul transportului. 

 Depozitarea ambalajelor Ambalajele trebuie complet golite.  

 Reglementarea EU 2004/42 
(Decopaint standard) 

RL2004/42/EG All/j (140 g/l) ≤ 140 g/l VOC 

 
Informaṭii privind siguranṭa 
Vă rugăm să luaţi notă la informaţiile de siguranţă şi sfatul dat de pe etichetele ambalajelor şi fiselor 
de siguranţă.  
 
 


