
MC-DUR 1320 VK
Transparante epoxyhars

Voorbereiding ondergrond en mengen
Zie merkblad ‘Ondergrond en ondergrondvoorbe-
handeling’ en ‘Egaliseren’. Zie merkblad
‘Verwerking van reactieharsen'.

Grondering
Het aanbrengen van MC-DUR 1320 VK als gron-
dering vindt plaats met een rubberen trekker en/of
roller. Indien er niet binnen 24 uur tijd een andere
laag kan worden aangebracht, moet de grondering
in verse toestand nog met vuurgedroogd kwarts-
zand worden ingestrooid (korrelgrootte 0,1 - 0,3
mm).

Schraplaag 
Het aanbrengen van een schraplaag van MC-DUR
1320 VK met mengels van kwartszand vindt plaats
met een vlakspaan op het gegrondeerde opper-
vlak. De schraplaag met verloop wordt met een
mengsel van MC-DUR 1320 VK en vuurgedroogd
kwartszand (korrel-grootte 0,1 - 0,3 mm) in een
mengverhouding van 1,5 : 1 verwerkt. Over de
schraplaag moet binnen 24 uur een andere laag
worden aangebracht, anders dient ook hier vuur-
gedroogd kwartszand (korrelgrootte 0,1 - 0,3 mm)
te worden ingestrooid.

Slurrylaag
Het aanbrengen van de slurrylaag van MC-DUR
1320 VK en kwartszand op de voorbehandelde
oppervlakken vindt plaats met een vlakspaan. De
slurrylaag wordt met een mengsel van MC-DUR
1320 VK en vuurgedroogd kwartszand (korrel-
grootte 0,1 - 0,3 mm) in een mengverhouding van

1,5 : 1 (voorbeeld: 30 kg MC-DUR 1320 VK en 20
kg kwartszand) verwerkt en volledig ingestrooid
met vuurgedroogd kwartszand (korrelgrootte 0,3 -
0,8 mm). Het verbruik van het totale mengsel
bedraagt 2 kg/m2 bij een ruwheid tot 0,5 mm vol-
gens de eisen van het OS-8 systeem .Vervolgens
vindt de verzegeling plaats via producten op basis
van epoxyhars, zoals MC-DUR 1322.

Reactieharsmortel
MC-DUR 1320 VK kan met vuurgedroogd kwarts-
zand (bijvoorbeeld MC-Spezialkörnung SK 2) tot
een mengverhouding van 1:5 gewichtsdeel wor-
den opgevuld en als reactieharsmortel worden
verwerkt.

Verwerking in verticaal bereik
Op schuine of verticale oppervlakken kan aan
MC-DUR 1320 VK ca. 3 à 5 % aan gewicht MC-
stelmiddel TX 19 worden toegevoegd om deze
standvast in te stellen.

Bijzondere instructies
Verbruikshoeveelheden, verwerkingstijd, beloop-
baarheid en het bereiken van de belastbaarheid
zijn afhankelijk van de temperatuur en het object.
Zie hiervoor het merkblad ‘Verwerking van reactie-
harskunststoffen'. Chemische belastbaarheid en
lichtinvloeden kunnen tot kleurveranderingen lei-
den die normaal gesproken de geschiktheid voor
gebruik niet aantasten. Chemisch en mechanisch
belaste oppervlakken zijn onderhevig aan een
gebruiksgebonden slijtage. Regelmatige controle
en permanent onderhoud worden aanbevolen. 

Producteigenschappen

Toepassingsgebieden

• Bindmiddel voor grondering en schraplagen voor industrieel gebruik en parkeergarages.
• Uitvlakslurry voor minerale ondergronden van o.a. parkeeroppervlakken
• Onderdeel van het OS-8 systeem
• REACH-beoordeelde blootstellingsscenario’s: periodiek contact met water, periodiek inademen,

verwerking

• Barnsteen-transparante twee componenten epoxyhars
• Opvulbaar met minerale toeslagstoffen
• Zeer goede hechting op minerale ondergronden
• Mechanisch zeer belastbaar, zeer slijtvast

Verwerkingsinstructies
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Kenmerk Eenheid Waarde Opmerkingen

Mengverhouding gewichtsdelen 5 : 1

Dichtheid g/cm3 ca. 1,5 -

Viscositeit mPa s ca. 2.400 bij 20 °C en 50 % 
relatieve luchtvochtigheid

Verwerkingstijd minuten ca. 45 bij 20 °C en 50 % 
relatieve luchtvochtigheid

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

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

Verwerkingsvoorwaarden °C ≥ 10; ≤ 30 lucht- en ondergrondtemperatuur
% ≤ 85 relatieve luchtvochtigheid
K 3 boven het dauwpunt

Verbruikshoeveelheden kg/m² ca. 0,3 Grondering
ca. 0,7 Schraplaag
ca. 0,9 Slurrylaag volledig instrooien
ca. 1,2 Slurrylaag volledig instrooien*

* volgens de eisen van het OS-8 systeem

�

Technische eigenschappen MC-DUR 1320 VK

Productkenmerken MC-DUR 1320 VK

Reinigingsmiddel gereedschap MC-verdunningsmiddel EP

Standaardkleur transparant

Levering verpakking van 30 kg

Bewaaradvies Indien koel (onder 20 °C) en droog bewaard in de originele gesloten
verpakking ca. 1 jaar houdbaar. Vorstvrij bewaren!

Afvalverwerking verpakking De verpakking volledig leegmaken. Raadpleeg hiervoor ons informa-
tieblad voor de verpakkingsvoorschriften ‘Het MC-afvalverwerkings-
concept voor leeggemaakte transport- en verkoopverpakkingen’. Op
aanvraag sturen wij u hier graag een exemplaar van toe.

EU-voorschrift 2004/42 RL2004/42/EG AII/j (500 g/l) < 500 g/l VOC
(Decopaint-richtlijn):

Veiligheidsinstructies
Let op de gevarenaanduidingen en veiligheidsadviezen op de etiketten en veiligheidsinformatiebladen!
GISCODE: RE1

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 04/18. 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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