
MC-DUR 2095 F
Watergedragen, gepigmenteerde speciale
polyurethaan kopverzegeling

Ondergrondvoorbehandeling 
Zie fiche “Ondergrond en ondergrondvoorbehan-
deling”. Zie fiche “Verwerking van reactieharsen”.

Grondlaag
De ondergrond wordt met MC-DUR 1177 WV-A
bedekt (zie fiche MC-DUR 1177 WV-A).

Verwerking
Na een wachttijd van ca. 6-24 uur (het ontstane
“melkeffect” van de grondlaag moet zijn verdwe-
nen) wordt MC-DUR 2095 F met een lakwals stre-
pen- en aanslagvrij in kruisgang opgerold.
Respecteer de aanbrengdoses. Normaal worden
bij de optimale kleurgeving 2 lagen vereist. De
wachttijd tussen beide lagen bedraagt minstens 10
en maximaal 24 uur.
Voor anti-slip oppervlakken kan MC-DUR 2095 F
met ca. 5 Gew.-% glasparels (100 - 200 µm) wor-
den opgevuld. MC-DUR 2095 F kan als tweede
afwerkingslaag voor een beter reinigingsvermogen
worden ingezet.

Bijzondere richtlijnen
Verbruikshoeveelheden, verwerkingstijd, begaan-
baarheid en het bereiken van de belastbaarheid
zijn temperatuur- en objectafhankelijk. Zie hiervoor
de fiche “Verwerking van reactieharsen”.
Een voldoende menging van basis- en verharding-
scomponent moet absoluut worden gerespec-
teerd. Na het mengen van het materiaal in een
zuivere emmer overgieten en opnieuw opmengen.

Chemische belasting kan tot kleurveranderingen-
leiden die over het algemeen de gebruiksgeschikt-
heid niet aantasten. Chemisch en mechanisch
belaste oppervlakken zijn onderworpen aan een
gebruiksgebonden slijtage. Regelmatige controle
en doorlopende reparaties worden aanbevolen.

Producteigenschappen 

Toepassingsgebieden

• Als verzegeling voor minerale ondergronden
• Bij de oppervlakteveredeling van EP- en PU-vloerbekledingssystemen
• Speciale verzegeling voor eenvoudiger reinigen
• Voor de verwerking op functionele industrievloerbekledingen en voor optisch esthetisch hoogwaardige

speciale systemen bij gemiddelde mechanische en chemische belasting
• Bruikbaar voor buitentoepassingen en op damp open vloersystemen
• REACH-beoordeelde blootstellingsscenario's: periodiek watercontact, periodieke inhalering, verwerking

• Matte, watergedragen gepigmenteerde 2K-polyurethaanverzegeling met uitstekend reinigingsvermogen
• Zeer goede hechting en hoge oppervlaktehardheid
• Uitstekende verwerkingseigenschappen
• Verhoogde UV-stabiliteit, niet kreidend
• Waterdampdiffussie open
• Ruime kleurendiversiteit

Verwerkingsrichtlijnen
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Kenmerk Eenheid Waarde Opmerkingen

Mengverhouding Basiscomponent : verhardingscomponentGewichts- 10 : 3,5 
delen

Dichtheid g/cm³ ca. 1,23

Verwerkingstijd minuten ca. 20

Begaanbaar na uur ca. 10 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 
% ≤ 75 Relatieve luchtvochtigheid  
K 3 Over dauwpunt

Verbruikshoeveelheden g/m² ca. 200 Afhankelijk van de ondergrond
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Technische eigenschappen MC-DUR 2095 F

Productkenmerken MC-DUR 2095 F

Gereedschapsreinigingsmiddel Water

Standardkleur RAL 7023, RAL 7035, RAL 7032, MC-grijs
Andere kleuren op aanvraag

Levering Verpakking van 10 kg

Opslag Bij koele (onder 20 °C) en droge opslag in gesloten
verpakking ca. 12 maanden houdbaar. Beschermen tegen vorst!

Verpakkingsafvalverwerking De verpakking volledig leegmaken. Raadpleeg hiervoor ons
informatieblad voor verpakkingsvoorschrif "Het MC-afvalverwerkings-
concept voor leeggemaakte transport- en verkoopsverpakkingen".
Dit zenden wij op vraag graag toe.

EU-Voorschrift 2004/42 RL2004/42/EG AII/j (140 g/l) ≤ 140 g/l VOC
(Decopaint-richtlijn) 

Veiligheidsaanwijzingen
Let u op de gevarenaanduidingen en de richtlijnen op de etiketten, veiligheidsbladen en het hoofdstuk
algemene verwerkingsinstructies voor het veilig hanteren van  bekledingsmaterialen en reactieve
kunststoffen. GISCODE: PU40

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 09/20. Dit drukschrift is technisch bewerkt. Bestaande uitgaven zijn ongeldig en mogen niet langer worden gebruikt.
Deze uitgave vervalt bij een technisch bewerkte heruitgave. 


