
MC-Proof one (fostul Expert Proof one)
Hidroizolație monocomponentă, flexibilă, economică, 
cu întărire rapidă, fără bitum

Mod de aplicare 

Pregătirea substratului 
MC-Proof one poate fi aplicat pe toate substraturile
minerale, hidroizolații vechi pe bază de bitum, metal
și plastice. Substratul trebuie să fie stabil, curat,
uscat. neinghețat, fără agenți de contaminare (praf ,
lapte de ciment, decofrant) , fără goluri, fisuri sau
denivelări.

Înaite de aplicarea unui strat de legătură, substratul 
mineral, trebuie umezit. Diferențele de nivel >5 mm 
trebuie reparate cu un mortar adecvat 
(ex. Oxal SPM). La îmbinarea dintre perete și 
pardoseală trebuie realizată o scafă concavă cu un 
mortar mineral (ex. Oxal SPM) În plus, pe 
substraturile minerale, este necesar aplicarea unui 
strat de asperizare sau a unui strat subțire aplicat cu 
o bidinea cu păr scurt.

Aplicarea 
MC-Proof one este aplicat cu o gletieră sau bidinea
cu păr scurt, într-un strat uniform și fără pori. Este
necesar aplicarea a două straturi proaspăt în
proaspăt. Grosimea de aplicare este în funcție de
încărcarea de apă în zona respectivă. De
asemenea, se poate aplica și cu o pompă cu
spirală sau o pompă peristaltică. Pentru detalii vă
rugăm sa luați legatură cu departamentul tehnic.

Protecția după aplicare
MC-Proof one trebuie protejat de ploi până își
dezvoltă rezistența. Contactul cu apă sau înghetul
trebuie evitate până materialul este uscat complet
complet. Un control optic al uscări poate fi observat
atunci când culoarea devine gri deschis. Timpul de
uscare trebuie observat pe zona de testare.
Umplerea spațiului excavației, în zona fundațiilor
este posibilă doar după ce materialul s-a uscat
complet.

Informații suplimentare
MC-Proof one nu trebuie aplicat pe suprafețe ce se
încălzesc pe timpul aplicării. Întreruperea aplicării se
realizează prin teșirea marginii până la zero. Dacă
există întreruperi, acestea trebuie evitate la colțuri
sau muchii. Continuarea aplicării se va face cu o
suprapunere peste materialul întărit. (10 - 20 cm).

În zonele unde expunerea la razele UV este foarte 
mare, se pot observa diferențe de culoare. Acest 
lucru nu influențează proprietățile materialului.

Normativele DIN 18531 și DIN 18533-18535 ca de 
altfel și ghidul de aplicare “Hidroizolatii cu paste 
minerale” a “Deutsche Bauchemie” trebuie luate în 
considerare 

Proprietățile produsului

Aria de aplicare 
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 Acoperire flexibilă, polimerică în strat gros cu evaluare ETA (ETA-18/0324)
 Întarire rapidă cu control vizual al uscării
 Monocomponent, fără bitum, fără solvenți
 Rezistența la UV, îngheț și îmbătrânire
 Rezistență la fisurare, datorită flexibilitații mari
 Aplicare manuală (fier de glet , bidinea cu păr scurt), sau prin pulverizare (pompă cu spirală)
 Peste hidroizolație poate fi aplicată vopsea sau tencuială
 Certificat EN 14891 și testat în conformitate cu EN 15814
 Impermeabil la Radon

 Sigilarea pereților subsolurilor, fundațiilor, plăcilor de beton, balcoanelor, terase/acoperiș
 Reîmprospătarea și refacerea hidroizolațiilor vechi și sigilarea acoperișurilor
 Sigilarea structurilor în contact cu solul
 Sigilarea zonelor de stropire și a scafelor, instalarea plăcilor de protecție și drenare



Date tehnice pentru MC-Proof one

Caracteristici Unitate Valoare Indicații

Alb închis (proaspăt), gri deschis (întărit)

Material mixat 

23˚C si 50% umiditate relativă

Temperatură aer și substrat

La 23˚C si 50% umiditate relativă. Depinde de
temperatura, umiditate, substrat, grosimea 
stratului proaspăt, timpul de uscare este
scurtat sau mărit

23˚C și 50% umiditate relativă

Grosime  strat umed  

2.7 mm
3.3 mm
3.3 mm

Grosime strat uscat 

2 mm (umiditate din sol) 
2.5 mm (apă cu presiune) 
2.5 mm (beton impermeabil)

Culoare 

Densitate kg/dm³ 1.1 

Timp de lucru minute aprox. 90 

Temperatura de aplicare °C  +5 -  +35 

Timp de uscare ore 24 

Rezistență la ploaie ore aprox. 6 

Rezistență la compresiune 3 

Consum 

kg/m² 2.9
kg/m² 3.6
kg/m² 3.6

Testat în conformitate cu EN 15814 Hidroizolație pentru structuri care sunt în contact cu pamântul.

Certificat ca "Produse impermeabile cu aplicare lichidă folosite sub placare ceramică cu adeziv" conform 
cu EN 14891 

Specificațiile tehnice sunt conform testelor de laborator și pot varia în aplicarea practică. Valorile trebuie 
ajustate conform condițiilor de aplicare prin realizarea unor teste preliminare.

Caracteristicile produsului MC-Proof one

Livrare Găleți de 30 kg 
1 palet (12 găleți la 30 kg) 

Depozitare Poate fi depozitat în spații reci și uscate, cel multun an în 
ambalajul original, nedesfăcut

Eliminarea deșeurilor Pentru a proteja mediul, ambalajele trebuie golite complet 
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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 12/18. *În această fișă tehnică, 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.

N/mm² 




