
MC-DUR TopSpeed SC
Snelle, laag viscose, opvulbare, transparante 
reactiehars

Ondergrondvoorbereiding / mengen
Zie productblad „Ondergrond en ondergrondvoor-
behandeling“. Zie productblad „Verwerking van 
reactieharsen“.

Grondering
De verwerking van MC-DUR TopSpeed SC als 
grondering gebeurt met rubbertrekkers en/of rol-
lers. De overwerkingstijd bedraagt 2 tot 12 uur. 
Indien de grondering niet binnen 12 uur kan wor-
den overlaagt, dient men de nog natte gronde-
ringslaag (MC-DUR TopSpeed SC) licht in te 
strooien met vuurgedroogd kwartszand (0,1 mm 
-0,3 mm) of voor de overlaging licht op te schuren 
en te reinigen.

Schrap- en egalisatielaag
De verwerking van de schrap- en egalisatielaag 
bestaande uit MC-DUR TopSpeed SC / kwarts-
zandmengsel gebeurt met een spaan, rakel of 
rubbertrekkers op de van een grondering voorzie-
ne oppervlakken. De schrap- en egalisatielaag 
word met een mengsel uit MC-DUR TopSpeed SC 
en kwartszand (korrel 0,1 mm - 0,3 mm) in ge-
wichtsverhouding 1 : 1 uitgevoerd. De schrap- en 
egalisatielaag dient binnen 12 uur te worden 
overlaagt, anders dient men ook hier de nog natte 
spachtellaag licht in te strooien met vuurgedroogd 
kwartszand (korrel 0,1 mm - 0,3 mm). 
Reactieharsmortel (troffelmortel)
De eigenschappen van een MC-DUR TopSpeed 

SC- reactieharsmortel zijn afhankelijk van de vul-
graad en de zeeflijn. Een vulgraad van 1 : 8 (SK1) 
resulteert bij de juiste verwerking en verdichting in 
een vloeistofdichte mortel. De reactieharsmortel 
dient in een verse hechtbrug MC-DUR TopSpeed 
SC (150 - 300 g/m²) te worden aangebracht. Voor 
andere mengverhoudingen gelieve contact op te 
nemen met één van onze adviseurs.

Verwerking in verticaal bereik
Op schuine of verticale oppervlakken kan
MC-DUR TopSpeed SC met ca. 2 - 4 Gew.-%MC-
Stellmiddel TX 19 spachtelbaar of standvast 
worden ingesteld.

Bijzondere richtlijnen
Verbruikshoeveelheden, verwerkingstijd, begaan-
baarheid en het bereiken van de belastbaarheid 
kunnen temperatuur- en objectafhankelijk variëren. 
Zie hiervoor het informatieblad “Verwerking van 
reactieharsen“. De stam- en verhardercomponent 
moeten voldoende worden gemengd. Het mate-
riaal na het mengen in een schone verpakking 
overgieten en vervolgens opnieuw mengen.

Chemische belasting kan tot kleurveranderingen 
leiden, die normaal de gebruiksgeschiktheid niet 
aantasten. Chemisch en mechanisch belaste 
oppervlakken zijn onderhevig aan een gebruiksge-
bonden slijtage.

Produkteigenschaften

Toepassingsgebieden

• Grondering voor minerale ondergronden onder EP- en PU coatings
• Bindmiddel voor grondering- en schraplagen, alsook voor epoxymortel
• Verwerking bij ongunstige weersomstandigheden
• REACH-beoordeelde blootstellingsscenario‘s: Verwerking, Inhalatie continue, watercontact periodiek

• Twee-componenten, transparante reactiehars op basis van de KineticBoost-Technology®
• Opvulbaar met minerale toeslagstoffen
• Snelle uitharding
• Uitharding grotendeels onafhankelijk van luchtvochtigheid- en temperatuursinvloeden
• Korte overwerkingstijd

Verwerkingsrichtlijnen
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Kenmerk Eenheid Waarde Opmerkingen 

Mengverhouding gd 100 : 60 basiscomponent : verhardingscomponent
Dichtheid g/cm3 ca. 1,1 bij 20 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid

Viscositeit mPas ca. 1.100 bij 20 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid

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

Volledig belastbaar na dagen 2 bij 20 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid
dagen 3 bij   2 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid

Bindmiddel : Toeslag SK 1 gewichts 1 : 8 Max. drukvastheid ca. 70 N/mm²
delen

Verwerkingsvoorwaarden °C ≥ 2; ≤ 35
≥ 50% rF

lucht-, materiaal en ondergrondtemperatuur
het dauwpunt mag niet worden 
onderschreden

Verbruikshoeveelheden g/m² ca. 150 - 300
g/m² ca. 600
g/m²/mm ca. 250

als grondering
als schraaplaag (1 : 1 gd)
als epoxymortel (1 : 8 gd)

Technische eigenschappen MC-DUR TopSpeed SC

Productkenmerken MC-DUR TopSpeed SC

Gereedschapsreinigingsmiddel MC-Reinigingsmiddel U

Standaardkleur transparant

Levering verpakking van 5 kg en 10 kg

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

Verpakkingsafvalverwerking De verpakking volledig leegmaken. Raadpleeg hiervoor ons 
informatieblad voor verpakkingsvoorschriften "Het MC-afvalverwer-
kingsconcept voor leeggemaakte transport- en verkoopsver-
pakkingen". Dit sturen wij u op aanvraag graag toe.

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

Veiligheidsaanwijzingen
Let u op de gevarenaanduidingen en veiligheidsaanwijzingen op de etiketten en in 
de veiligheidsinformatiebladen.

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 02/22. 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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Overwerkingstijd uur 2 
uur 2,5

bij 20 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid 
bij   2 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid




