
MC-AnchorSolid E820
Hoogreactieve ankerlijm voor o.a. het constructief verlijmen 
van ankers in beton en metselwerk

Voorgeschreven gebruik
Bij de voorbereiding en uitvoering van veran-
keringswerkzaamheden met MC-AnchorSolid
E820 dient rekening gehouden te worden met de
Europese technische beoordeling (ETA-15/0506).
Het gebruik van MC-AnchorSolid E820 buiten
deze randvoorwaarden is niet toegestaan.

Mengen van de componenten
MC-AnchorSolid E820 bestaat uit twee com-
ponenten, component A en component B. Beide
componenten worden gebruiksklaar in een twee-
kamercartouche geleverd. De mengverhouding in
de cartouchekamers komt overéén met de meng-
verhouding van 2 : 1 volumedelen. Het mengen
gebeurt automatisch in de statische mixers van
het cartouchesysteem tijdens de verwerking.

Verwerking
De verwerking van MC-AnchorSolid E820 gebeurt
met de MC-Fastpack Power-Tool. De aanwijzingen

in de ETA-15/0506 op de beoogde toepassingen
dienen in acht te worden genomen. Alle noodza-
kelijke reinigings- en montagehulpmiddelen vindt u
in de montagekoffer MC-AnchorSolid.

Gegevens belastbaarheid
Alle vermelde gegevens m.b.t. belastbaarheid zijn
gebaseerd op een correcte montage (lt. Installatie
instructies), en de naleving van alle waarden en
randvoorwaarden conform ETA-15/0506. 

Gereedschapsreiniging
Binnen de verwerkingstijd kunnen alle toebehoren
met MC-verdunning EP worden gereinigd. Aan- of
uitgereageerd materiaal kan men enkel mecha-
nisch verwijderen.

Veiligheidsaanwijzing
MC-AnchorSolid E820 dient in overeenstemming
met het besluit „Gevaarlijke stoffen“ te worden
geëtiketteerd.

Producteigenschappen

Toepassingsgebieden

• Ankerpunt voor statische en semi-permanente belastingen in horizontale- en verticale gebieden als
ook voor boven het hoofd

• Goedgekeurd systeem voor de toepassing in beton C20/25 tot C50/60
• Toepassing voor droge en natte binnen- en buitenelementen, met en zonder bijzonder

agressieve blootstelling 
• Verankering van draadeinden en wapeningsijzer voor het bevestigen van montageonderdelen zoals

b.v. consoles, balustrades, magazijnstellingen, zonneschermen, steigers, verlaagde plafonds, etc.
• Toegelaten als ankerlijm conform Europese technische beoordeling (ETA-15/0506)
• REACH-beoordeelde blootstellingsscenario‘s: Watercontact periodiek, inhalatie 

periodiek,verwerking

• Gebruiksklare, twee-componenten ankerlijm op epoxyharsbasis
• Geschikt voor droge en met water verzadigd beton
• Geschikt voor het verankeren van draadeinden en wapeningsijzer Ø 8 mm tot Ø 20 mm
• Zeer snelle sterkte-ontwikkeling voor de eerste belasting
• Hoge druk- en treksterkte
• Thixotroop en standvast voor werkzaamheden zowel verticaal als boven het hoofd
• Zeer lage verwerkingstemperatuur mogelijk
• Montagekoffer „MC-AnchorSolid“ met alle benodigde systeem-componenten
• Comfortable verwerking met de MC-Fastpack Power-Tool

Verwerkingsrichtlijnen
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Kenmerk Eenheid Waarde* Opmerkingen

Mengverhouding Volumedelen 2 : 1 component A : component B

Dichtheid kg/dm³ ca. 1,5 DIN EN ISO 2811-1

Consistentie - pasteus

E-Modulus N/mm² ca. 5.800 DIN EN ISO 178

Druksterkte N/mm² ca. 85 DIN EN ISO 604

Vochtigheid van ondergrond - droog en conform ETA-15/0506
Boorgat nat

Verwerkingstijd tgel minuten ca. 7 bij 20 °C conform ETA-15/0506

Uithardingstijd tcure uren 12 tot 96 afhankelijk van de ondergrondtempera-
tuur en het vochtgehalte van de onder-
grond conform ETA-15/0506

Verwerkingscondities °C + 5 tot + 40 Lucht-, materiaal- en 
ondergrondtemperatuur

Opmerking: De in dit informatieblad verschafte informatie stemt naar beste weten overeen met onze ervaring, maar is echter geheel vrijblijvend.
Deze informatie moet op de desbetreffende bouwobjecten, gebruiksdoeleinden en de unieke plaatselijke eisen worden afgestemd. Dit vooropge-
steld, staan wij in voor de juistheid van de gegevens binnen het raamwerk van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. Aanbevelingen van onze
medewerkers die afwijken van de in dit informatieblad verschafte informatie, zijn slechts bindend indien ze schriftelijk door ons zijn bevestigd. De
algemeen erkende technische regels dienen in ieder geval te worden nageleefd. 

Uitgave 11/16. Dit drukschrift is technisch bewerkt. Bestaande uitgaven zijn ongeldig en mogen niet langer worden gebruikt.
Deze uitgave vervalt bij een technisch bewerkte heruitgave. 
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Technische eigenschappen MC-AnchorSolid E820

Productkenmerken MC-AnchorSolid E820

Gereedschapsreinigingsmiddel MC-verdunning EP

Kleur beige

Leveringsvorm Tweekamercartouche (400 ml) in volumeverhouding 2 : 1  
Doos: 8 cartouchen met 10 statische mixers en 4 verlengbuisjes

Opslag De ongeopende originele verpakking is in een droge omgeving
bij temperaturen tussen de +5 °C en +25 °C ten minste één jaar
houdbaar. Dit geldt ook tijdens het transport.

* Alle technische waarden zijn bij een temperatuur van 20 °C en 50 % relatieve vochtigheid vastgesteld.

Veiligheidsaanwijzingen
Let u op de gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen op de etiketten en de veiligheids-
informatiebladen. GISCODE: RE1


