
 
 

MC-DUR 2052 UVB 
Strat protectiv pe bază de răşină poliuretanică, cu rezistenṭă la UV 
  
 
Proprietăṭile produsului   
• Răşina poliuretanică bicomponentă, pigmentată, fără solvenṭi  
• Rezisṭă la razele solare, nu se îngălbeneşte  
• Strat protectiv pentru substraturi minerale sau pe bază de asfalt  
 
 

Aria de aplicare   
• Pardoseala pentru spaṭii comerciale tip DIY, magazine, laboratoare sau birouri  
• Pardoseala pentru balcoane, logii şi alte suprafeṭe exterioare  
• Pardoseală pentru suprafeṭe interioare din asfalt  
• Scenarii de expunere evaluate conform REACH: contact periodic cu apă, inhalare periodică, aplicare  
 
 
Aplicare   
Pregatirea substratului/Amestecarea  
Conform „Indicaṭii generale de aplicare“ : „Pardoseli 
industriale – Substrat şi pregătirea substratului“ şi 
„Răşini reactive“. 

 
Pe suprafaṭa proaspăt aplicată se împrăştie 
nisip cuartos complet uscat (granulaṭie 0.1-0.3 

mm) (consum 1 – 2 kg/m2) . Ȋn a doua etapă se 
va aplica un strat final de MC-DUR 2052 UVB. 

 
Amorsarea  
Se utilizează MC-DUR 1200 VK. A se consulta 
fişa tehnică „MC-DUR 1200 VK“. 
 
Stratul asperizat  
Stratul asperizat constă în MC-DUR 1200 VK şi 
nisip cuartos complet uscat (sort 0.1-0.3 mm). A se 
consulta fişa tehnică „MC-DUR 1200 VK“.  
Ca regulă generală:pentru obṭinerea unei aderenṭe 
suficiente se va împrăştia peste stratul asperizat 1-2 
kg/ m² nisip cuartos complet uscat (sortul 0.2-0.6 
mm). 
 
Aplicarea  
MC-DUR 2052 UVB se aplică la 12-24 ore după 
aplicarea stratului asperizant, cu ajutorul unei 
raclete sau o lamă de cauciuc şi apoi se deaerează 
cu o rolă cu ṭepi. Pentru suprafeṭe cu finisaje mai 
rugoase, peste stratul de MC-DUR 2052 UVB 
proaspăt aplicat se împrăştie fulgi decorativi MC. 

 
Pe substraturile pe bază de asfalt aplicarea se face 
în două etape: în prima etapă se aplică MC-DUR 
2052 AM astfel încȃt să se acopere doar varfurile 
agregatelor. Ȋn cazul substraturilor foarte rugoase 
MC-DUR 2052 AM se va amesteca cu nisip cuartos 
complet uscat (granulatie 0.1-0.3 mm) în raport 1 : 
0.5 în parṭi de masă. 

 
Aplicarea pe suprafeṭe verticale  
Ȋn cazul aplicării pe suprafeṭe înclinate sau 

verticale se adaugă 3-5 % (procente de masă) 

MC-Stellmittel TX 19 la MC-DUR 2052 UVB. 

 
Informaṭii generale  
Rata de acoperire, timpul de acoperire, timpul 
pȃnă la obṭinerea rezistenṭei la trafic pietonal şi a 
rezistenṭei totale depind de temperatura şi de 
proprietăṭile şi condiṭiile de la locul aplicării. A se 
consulta fişa: „Indicaṭii generale de aplicare: 
Răşini reactive“. 

 
Ȋn ceea ce priveşte culoarea lotului se 
recomandă consultarea fişei: „Indicaṭii generale 
de aplicare: Răşini reactive“. 
 
Expunerea la substante chimice şi la raze UV poate 
cauza modificări ale culorii, care nu afectează, de 
obicei, proprietăṭile şi funcṭionalitatea pardoselii. 
Suprafeṭele expuse la încărcări mecanice şi 
chimice vor suferi uzuri. Se recomandă efectuarea 
de verificări periodice şi o întreṭinere continuă. 
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Date tehnice pentru MC-DUR 2052 UVB  
 

Caracteristica Unitatea Valoarea* Indicaṭii 
    

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

Densitatea g/cm3 
aprox. 1.45 - 

Vȃscozitatea mPa*s aprox. 5,000 la 20˚C si 50% umiditate relativă 
    

Durată de aplicare minute aprox. 35 la 20˚C si 50% umiditate relativă 

Rezistenta la trafic pietonal după... ore aprox. 12 la 20˚C si 50% umiditate relativă 

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

Condiṭii de aplicare ˚C ≥ 10 - ≤ 30 temperatura aerului,materialului şi a 
 

% ≤ 50 
substratului 

 umiditatea relativă ( > 25˚C)  
% ≤ 75  umiditatea relativă (< 25˚C)  
K 3  peste punctul de rouă    

Rata de consum kg/m2 
minim 1.5 pe mm grosime strat  

 

 

Caracteristicile produsului MC-DUR 2052 UVB  
 
Culoare MC-Grau, aprox. RAL 1001, 3009, 6011, 7023, 7030, 7032 
 alte culori disponibile la cerere. 
  

Livrare ambalaje de 12 si 30 kg 
  

Agent de curatare MC-Reinigungsmittel U 
  

Depozitare Poate fi depozitat în ambalajul original, în loc răcoros (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. 

  

Reglementarea EU 2004/42 RL2004/42/EG All/j (550/500 g/l) max. 36 g/l VOC 
(Standard vopseluri decorative)  
  

 

Indicaṭii privind siguranṭa  
Vă rugăm să luati notă la informaţiile de siguranţă şi sfatul dat de pe etichetele ambalajelor şi fisele de 
informaţii de siguranţă şi vă rugăm să luati notă la capitolul "Măsuri de siguranţă pentru manipularea 
materialelor de protectie si Răşini şi reactive ". GISCODE: PU40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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