
MC-DUR 1200 VK
Laagviskeuze, hoog opvulbare, transparante
universele epoxyhars

Ondergrondvoorbereiding/mengen
Zie merkblad „Ondergrond en ondergrondvoorbe-
handeling“. Zie merkblad „Verwerking van reactie-
harsen“.

Grondering
De verwerking van MC-DUR 1200 VK als gronde-
ring gebeurt met rubberen trekkers en/of rollers.
Indien de grondering niet binnen 24 uur kan wor-
den overlaagd, dient men de nog natte gronde-
ringslaag licht in te strooien met vuurgedroogd
kwartszand (0,1 - 0,3 mm).

Grondering-schraplaag
De verwerking van de grondering- schraplaag en
van zelfnivellerende lagen bestaande uit MC-DUR
1200 VK/kwartszandmengsels gebeurt met een
spaan, rubberen trekkers, rakel of rubberspaan op
de van een grondering voorziene oppervlakken.
De grondering en schraplaag worden met een
menging bestaande uit MC-DUR 1200 VK en
vuurgedroogd kwartszand (korrel 0,1 - 0,3 mm) in
gewichtsverhouding van 1:1 uitgevoerd. De gron-
dering en schraplaag dient binnen 24 uur te wor-
den overlaagd, anders dient men ook hier de nog
natte grondering- schraplaag licht in te strooien
met vuurgedroogd kwartszand (korrel 0,1 - 0,3
mm).

Reactieharsmortel
De eigenschappen van een MC-DUR 1200 VK-
reactieharsmortel zijn afhankelijk van de vulgraad

en de zeeflijn van de toeslagstoffen. Zo zijn vulgra-
den tot 1:3 GD zelfverlopend, vulgraden tot ca.
1:10 GD (Speciaalzand SK 2) resulteren bij de jui-
ste vulgraad en verdichting in een vloeistofdichte
mortel. Vanaf een mengverhouding van 1:4 dient
men altijd in een verse hechtbrug MC-DUR 1200
VK (verbruik: ca. 300-500 g/m2) te werken. Hoog
gevulde mortels tot ongeveer 1:15 GD hebben nog
zeer goede druk- en buigtreksterkte, maar dienen
te worden overlaagd met MC-DUR 1200 VK of
andere MC-DUR reactiekunststoffen om vloeistof-
dicht te zijn.

Verwerking in verticaal bereik
Op schuine of verticale oppervlakken kan
MC-DUR 1200 VK en daarmee gemaakte plamuur
resp. mortel door de toevoeging van ca. 3 - 5
Gew.-% MC-Stelmiddel TX 19 spachtelbaar of
standvast ingesteld worden.

Bijzondere richtlijnen
Verbruikshoeveelheden, verwerkingstijd, begaan-
baarheid en het bereiken van de belastbaarheid
zijn temperatuur- en objectafhankelijk. Zie hiervoor
merkblad „Verwerking van reactieharsen“.
Chemische belasting en lichtinwerking kunnen tot
kleurveranderingen leiden, die normaal de
gebruiksgeschiktheid niet aantasten. Chemisch en
mechanisch belaste oppervlakken zijn onderhevig
aan een gebruiksgebonden slijtage. Regelmatige
controle en permanent onderhoud worden aanbe-
volen.

Producteigenschappen 

Toepassingsgebieden

• Grondering voor minerale ondergronden en onder kunststofvloersystemen
• Onderdeel van de MC-beschermingssystemen 1800 en 1900 (§ 62 WHG)
• Bindmiddel voor grondering- schraplagen en troffelmortels
• Hechtbrug onder kunststofvloersystemen en troffelmortels
• Vervaardigen van troffelmortels
• REACH-beoordeelde blootstellingsscenario's: Watercontact periodiek, inhalatie continue, verwerking

• Twee-componenten universele epoxyhars voor toepassing in de industrie
• Hoog vulbaar met minerale toeslagen
• Zeer goede hechting op minerale ondergronden
• Met toeslagen gevuld mechanisch en chemisch hoog belastbaar

Verwerkingsaanwijzingen
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Kenmerk Eenheid Waarde Opmerkingen

Mengverhouding GD 3 : 1 basiscomponent : verhardingscomponent

Dichtheid g/cm3 1,1 -

Viscositeit mPa·s ca. 600 bij 20 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid

Verwerkingstijd bij 20 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid
1 kg-verpakking minuten ca. 30 
5 kg-verpakking ca. 25

10 kg-verpakking ca. 20
30 kg-verpakking ca. 15

Begaanbaar na uur ca. 12 bij 20 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid

Volledig belastbaar na dagen 7 bij 20 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid

Bindmiddel : Toeslag kwartszand 0,2-0,7 0,2-0,7 (mengverhouding 1 : 5)

Drukvastheid N/mm2

ca. 100na 7 dagen

Buigtreksterkte N/mm2

ca. 30na 7 dagen

Verwerkingsvoorwaarden °C
%
K
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Technische eigenschappen MC-DUR 1200 VK

Productkenmerken MC-DUR 1200 VK

Gereedschapsreinigingsmiddel MC-Reinigingsmiddel U

Standaardkleur transparant

Levering verpakkingen van 6x1 kg, 5 kg, 10 kg of 30 kg

Opslag Bij koele (onder 20 °C) en droge opslag in originele gesloten 
verpakkingen 24 maanden houdbaar. Beschermen tegen vorst!

Verpakkingsafvalverwerking De verpakking volledig leegmaken. Raadpleeg hiervoor ons
informatieblad voor verpakkingsvoorschriften 
'Het MC-afvalverwerkingsconcept voor leeggemaakte trans-
port- en verkoopsverpakkingen'. Dit sturen wij u op aanvraag
graag toe.

EU-Voorschrift 2004/42 RL2004/42/EG All/j (500 g/l) ≤ 500 g/l VOC
(Decopaint-richtlijn)

Veiligheidsaanwijzingen: Let u op de gevarenaanduidingen en de richtlijnen op de etiketten, veilig-
heidsbladen en het hoofdstuk algemene verwerkings instructies voor het veilig hanteren van bekledings-
materialen en reactieve kunststoffen. GISCODE: RE30

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 07/21. Dit drukschrift is technisch bewerkt. Bestaande uitgaven zijn ongeldig en mogen niet langer worden gebruikt.
Deze uitgave vervalt bij een technisch bewerkte heruitgave. 

Mengverhouding 1:8 (gd)
met speziaalzand SK 1

Mengverhouding 1:8 (gd)
met speziaalzand SK 1

≥ 10 ≤ 30        Lucht-/materiaal en ondergrondtemperatuur
≤ 85        Relatieve luchtvochtigheid
3           Boven het dauwpunt

Verbruik   g/m²
Grondering ca. 300
Schraap- en vullaag ca. 600




