
 
 

MC-DUR 1900 TX 
Protecṭie pe bază de răşină epoxidică, cu rezistenṭă chimică şi la fisurarea 
  
 
Proprietăṭile produsului   
• Răşina epoxidică bicomponentă, pigmentată  
• Rezistentă chimică   
• Protectie tixotropică  
• Aplicare cu manuală cu trafaletul, gletiera sau mecanizat prin sprayere  
 
 

Aria de aplicare   
• Protecṭie eficientă pentru suprafeṭele pereṭilor  
• Sigilant pentru pardoselile industriale  
• Scenarii de expunere evaluate REACh: contact periodic cu apă, inhalare periodică, aplicare  
 
 
Aplicare   
Pregatirea substratului/Amestecarea Informaṭii generale   
Conform „Indicaṭii generale de aplicare“ : „Pardoseli Rata  de  acoperire,  timpul  de  acoperire,  timpul 
industriale – Substrat şi pregatirea substratului“ şi Pȃnă la obṭinerea rezistenṭei la trafic pietonal şi a 
„Răşini reactive“. rezistenṭei  totale  depind  de  temperatura  şi  de 

Amorsa 
Proprietăṭile şi condiṭiile de la locul aplicării. A se 

consulta fişa: „Indicaṭii generale de aplicare: Răşini 

Se utilizează MC-DUR 1200 VK. A se consulta fişa reactive“.     
tehnică „MC-DUR 1200 VK“. 

Ȋn ceea ce priveşte culoarea lotului se recomandă  

Stratul asperizat consultarea  fişei:  „Indicaṭii  generale  de  aplicare: 

Stratul  asperizat  consta  în  MC-DUR  1200  VK  şi Răşini reactive“.    

nisip cuartos complet uscat (sort 0,1-0,3 mm). A se Expunerea la  substanṭe  chimice  şi  la  raze UV 
consulta fişa tehnică „MC-DUR 1200 VK“. poate  cauza  modificări   ale   culorii,  care   nu 
 

Aplicarea afectează, de obicei, Proprietăṭile şi 

funcṭionalitatea  podelei.  Suprafeṭele  expuse  la MC-DUR  1900  se  aplică  la  12-24  ore  după 

aplicarea stratului asperizat, manual cu ajutorul unui încărcări mecanice si chimice vor suferi uzuri. Se 

trafalet  sau  mecanizat  prin  sprayere  cu  presiune recomandă efectuarea de verificări periodice şi o 

mareTimpul de aşteptare între straturi este de 8-24 Întreṭinere continuă.    
ore. Dacă se aplică mecanizat prin sprayere,  
trebuie să se ṭină cont de măsurile de protecṭie, 
conform regulamentului de aplicare. 
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Date tehnice pentru MC-DUR 1900 TX  
 

Caracteristica Unitatea Valoarea* Indicaṭii 
    

Raportul de amestec Părṭi de masă 4 :1 Bază : întăritor 
    

Densitatea g/cm3 
aprox. 1,35 - 

Văscozitatea mPa  s aprox.10,000 la 20˚C si 50% umiditate relativa 
    

Durata de aplicare    
ambalaje de 10 kg minute aprox. 60 la 20˚C si 50% umiditate relativă 
ambalaje de 30 kg minute aprox. 45 la 20˚C si 50% umiditate relativă 

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

Condiṭii de aplicare ˚C ≥ 10 - ≤ 30 temperatura aerului şi a substratului 
 % ≤ 85 umiditatea relativă 
 K 3 peste punctul de rouă 

Rata de acoperire kg/m2 
aprox. 1.35 grosime a stratului/mm 

  
0.6 – 0.8 

pentru aplicare prin sprayere 
  aplicare cu trafaletul     
 

 

Caracteristicile produsului MC-DUR 1900 TX  
 
Culoare MC-grey; aprow. RAL 7032; 

 alte culori la cerere 
  

Livrare Ambalaje de 10 si 30 kg 
  

Agent de curăṭare MC-Reinigungsmittel U 
  

Depozitare Poate fi depozitat în ambalajul original, sigilat în spaṭii uscate şi reci 
 (sub 20˚C) cel puṭin un an. A se proteja împotriva înghetului! 
  

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

  

Directiva EU 2004/42 RL 2004/42/EG All/j (550/500 g/l) max 142 g/l VOC 
(standard de vopseluri decorative)  
  

 

Indicaṭii privind siguranṭa  
A se lua în considerare informaṭiile privind siguranṭa de pe etichetele produselor şi de pe fişele de 
siguranṭa şi se va ṭine cont de capitolul "Măsuri de siguranṭă la manipularea materialelor pentru 
protecṭii şi a răşinilor 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  
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