
MC-CarboSolid 1000 (voorheen MC-DUR 1000 Parat 09)
Gepigmenteerde, twee-componenten epoxyhars-egalisatiemortel voor 
de bouwdeelversterking

Systeemproducten
De egalisatiemortel MC-CarboSolid 1000 wordt 
uitsluitend met de in het systeem geteste hecht-
brug MC-CarboSolid 1000 BC gebruikt.

Ondergrondvoorbereiding / mengen
Zie merkblad „Ondergrond en ondergrondvoorbe-
handeling“. Zie merkblad „Verwerking van reactie-
harsen“. Bovendien moeten de gebruiksvoorwaar-
den als ook de ondergrondvereisten van de 
betreffende algemene toelating van de bouwin-
spectie worden nageleefd.

Hechtbrug
Als hechtbrug dient uitsluitend MC-CarboSolid 
1009 BC te worden gebruikt (zie technisch 
merkblad). Het aanbrengen gebeurt met een 
kwast of roller.

Verwerking
MC-CarboSolid 1000 wordt met een spaan, troffel 
of vergelijkbare gereedschappen op de vooraf 
aangebrachte hechtbrug nat-in-nat aange-bracht. 
De verwerking dient zo te gebeuren, dat een 
optimale verdichting van de mortel wordt

bereikt. Er moet een oppervlakteruwheid van
≤ 5 mm worden bereikt.
Bij grotere te bereiken laagdiktes in verticale 
gebieden en boven het hoofd zijn de aangegeven 
temperaturen en de beschikbare ondergrond-
ruwheden na te leven. 

Bijzondere richtlijnen
Hoge temperaturen verkorten alle in de tabel
“Technische eigenschappen” genoemde tijden
(voor zover er geen afwijkende temperaturen zijn 
aangegeven), lage temperaturen verlengen deze. 
In het algemeen zorgt een temperatuurwijziging 
van 10 °C voor een halvering resp. een verdubbe-
ling van de genoemde tijden.

Veiligheidsaanwijzingen
MC-CarboSolid 1000 is volgens de verordening 
"gevaarlijke stoffen" etiketteringsplichtig. De op de 
verpakking aangegeven gevarenaanduidingen en 
veiligheidsaanbevelingen dienen in acht te worden 
genomen. Voor aanvullende veiligheidsinformatie 
kunnen de veiligheidsinformatiebladen van de pro-
ducten worden geraadpleegd.

Producteigenschappen 

Toepassingsgebieden

• Egalisatie van schades en gaten op horizontale en verticale betonoppervlakken als ook boven het hoofd
• Egalisering van betonoppervlakken voor een vlakheid van ≤ 5 mm
• Geteste egalisatiemortel voor bouwdeelversterkingen met het MC-CFK lamellen-systeem
• REACH-beoordeelde blootstellingsscenario's: Watercontact periodiek, inhalatie continue, verwerking 

• Twee-componenten mortel op epoxyharsbasis (PC)
• Hoge mechanische sterkte
• Standvast ingesteld
• Snelle sterkteontwikkeling ook bij lage temperaturen (≥ 8 °C)
• Getest als egalisatiemortel in het MC-CFK lamellen-systeem
• Algemene toelating van de bouwinspectie Nr. Z-36.12-77 en Z-36.12-79

Verwerkingsrichtlijnen
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Kenmerk Eenheid Waarde Opmerkingen

Dichtheid (mengsel) kg/dm3 ca. 1,8

Mengverhouding GD 82 : 18 basiscomponent : verhardingscomponent

Viscositeit mPa·s Pasteus

Verbruik kg/m2 ca. 1,8 per mm laagdikte

Laagdikte / Standvastheid mm ca. 2 - 10 bij grotere laagdiktes is het materiaal in
meerdere lagen aan te brengen

Verwerkingstijd minuten ca. 60 bij + 10 °C
ca. 30 bij + 20 °C
ca. 15 bij + 30 °C

Verwerkingsvoorwaarden °C ≥ 8 - ≤ 30 Lucht- en ondergrondtemperatuur
Grenswaarden % ≤ 85 Relatieve luchtvochtigheid

K 3 Boven het dauwpunt

Uitzettingscoëfficient αT K-1 2,7x10-5

Drukvastheid N/mm2 62/30 1 dag
Buig- / treksterkte 74/33 7 dagen

Elasticiteitsmodule N/mm2 ca. 9.200

Hechtsterkte N/mm2 ≥ 3,0 24 uur

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 02/20. 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-CarboSolid 1000

Productkenmerk MC-CarboSolid 1000

Kleur grijs

Gereedschapsreinigingsmiddel MC-Reinigingsmiddel U

Levering 10 kg verpakking
(speciale groottes op aanvraag)

Opslag In afgesloten originele verpakking bij koele (onder + 20 °C) en droge
opslag minstens 12 maanden houdbaar. Voor een optimale
verwerkbaarheid niet te koud bewaren (aanbeveling:
> 15 °C < 20 °C). Beschermen tegen vorst.

Verpakkingsafvalverwerking De verpakking volledig leegmaken. Raadpleeg hiervoor ons informa-
tieblad voor verpakkingsvoorschriften 'Het MC-afvalverwerkings-
concept voor leeggemaakte transport- en verkoopsverpakkingen'. Dit 
sturen wij u op aanvraag graag toe.

* Alle technische waarden werden bij 20 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid vastgesteld.
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