
MC-DUR 3500 FA
Snelhardende kunststofmortel op 
speciale acrylaatbasis

Ondergrondvoorbehandeling/mengen 
Zie informatieblad "Ondergrond en ondergrond-
voorbehandeling". Zie informatieblad 
"Verwerking van reactieharsen".

Grondering
Asfaltondergronden worden met MC-DUR 3502
met een roller gegrondeerd. Aansluitend wordt
MC-DUR 3500 FA nat-in-nat toegepast.
Staaloppervlakken worden met Colusal SP
gegrondeerd (zie informatieblad). Na een wachttijd
van mintens 1 en maximaal 10 uur wordt MC-DUR
3500 FA ingebouwd.

Verwerking 
MC-DUR 3500 FA kan door toevoeging van de
verhardingscomponent (vloeistof) in zijn consisten-
tie worden gevarieerd. Op 100 gewichtsdelen poe-
der worden standaard 12-14 gewichtsdelen vloei-
stofcomponent gedoseerd. De vloeistofcomponent
kan daarbij op ca. 10 gewichtsdelen (stopmortel)
verminderd resp. op ca. 16 gewichtsdelen (giet-
mortel) worden verhoogd. 

Voor grotere laagdiktes kan MC-DUR 3500 FA 
met vuurgedroogd kwartszand worden opgevuld. 
De ondergrond zou indien mogelijk niet warmer
dan + 25 °C mogen zijn, anders zou het uitharden
te plots kunnen verlopen.

Bijzondere richtlijnen 
Verbruikshoeveelheden, verwerkingstijd, begaan-
baarheid en het bereiken van de belastbaarheid
zijn temperatuur- en objectafhankelijk. Zie hiervoor
het informatieblad "Verwerking van reactieharsen“. 

Respecteer ten aanzien van de kleurbestendig-
heid van de vullingen de andere richtlijnen in het
deel "Verwerking van reactieharsen". 

Chemische belasting en lichtinvloeden kunnen tot
kleurveranderingen leiden, die echter over het
algemeen de gebruiksgeschiktheid niet aantasten.
Chemisch en mechanisch belaste oppervlakken
zijn onderhevig aan een gebruiksgebonden slijta-
ge. Een regelmatige controle en permanent onder-
houd worden aanbevolen.

Producteigenschappen

Toepassingsgebieden

• MC-DUR 3500 FA voor plaatselijke reparaties en voor het herstellen van scheuren in asfalt 
• REACh-beoordeelde blootstellingsscenario's: Watercontact periodiek, inhalatie periodiek, verwerking

• Twee-componenten, gemodficeerde, speciale acrylaatmortel 
• Na weinig uren belastbaar, ook bij negatieve temperaturen 
• Consistentieregeling door variabele mengverhoudingen 

Verwerkingsrichtlijnen

�
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Kenmerk Eenheid Waarde Opmerkingen

Mengverhouding Gewichtsdelen 100: 12 - 14 Basiscomponent: 
MC-DUR 3500 FA verhardingscomponent 

Opvulling Gewichtsdelen 1 : 0,4 Mengsel: Zand 
zand 4 - 6 mm tot 

Dichtheid MC-DUR 3500 FA g/cm3 2,1 

Dichtheid MC-DUR 3500 F (opgev.) g/cm3 2,2 

Verwerkingstijd minuten 11 (13) bij 20 °C MC-DUR 3500 FA (opgev.) 

Belastbaarheid uur 0,75 (0,75) bij 20 °C MC-DUR 3500 FA (opgev.) 

Drukvastheid N/mm2 32 (32) Na 2 uur MC-DUR 3500 FA (opgev.) 

Verwerkingsvoorwaarden °C ≥ - 10 -≤ 25 Lucht- en ondergrondtemperatuur 
% ≤ 85 Relatieve luchtvochtigheid 
K 3 Boven het dauwpunt 

Materiaaltemperatuur °C > 5 

Verbruikshoeveelheden kg/m2 ca. 2,1 per mm laagdikte bij 20 °C 

Technische eigenschappen MC-DUR 3500 FA

Productkenmerken MC-DUR 3500 FA

Gereedschapsreinigingsmiddel MC-Reinigingsmiddel U 

Standaardkleur Antraciet/zwart

Levering Bundelverpakking van 16,85 kg 

Gevarenklasse Classificatie volgens bedrijfsveiligheidsverordening: licht ontvlambaar 
De aanwijzingen op de verpakking strikt volgen! 

Opslag Bij koele (onder 20 °C) en droge opslag in originele gesloten verpak-
kingen ca. 6 maanden houdbaar. Beschermen tegen vorst! 

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

Veiligheidsaanwijzingen
Gelieve te letten op de gevaaraanwijzingen en veiligheidsaanbevelingen op de etiketten en veiligheidsin-
formatiebladen en het hoofdstuk "Algemene verwerkingsrichtlijnen " voor een veilig gebruik van de bek-
ledingsmaterialen en reactieve kunststoffen. GISCODE: RMA20

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 08/14. 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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