
MC-DUR VS-EW
Gepigmenteerde, twee-componenten epoxyhars dispersie
voor koeltorens en schoorstenen

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

Grondering
Minerale ondergronden worden met MC-DUR
1177 WV-A gegrondeerd (zie merkblad MC-DUR
1177 WV-A (verticale toepassing). In bijzondere
gevallen kan de grondering worden weggelaten
(vraag hiervoor om technisch advies). De gronde-
ring kan afhankelijk van de omgevingsfactoren bin-
nen een paar uur met MC-DUR VS-EW overlaagd
worden.

Verzegeling
De voorbehandelde resp. gegrondeerde oppervl-
akken worden normaal gesproken in twee lagen,
iedere laag in een andere kleur met MC-DUR VS-
EW verzegeld. MC-DUR VS-EW kan met een rol-
ler, kwast of airless spuittechniek worden aange-
bracht. De juiste informatie kan uit de gebruiksa-
anwijzing worden gehaald.

De hoge vochttolerantie van het productsysteem
zorgt ervoor dat ook matvochtige en / of verse
beton (onmiddelijk na de ontkisting) zonder proble-
men kan worden verzegeld.
Als extra UV-bescherming kan MC-DUR 2103 M
worden aangebracht.

Bijzondere aanwijzingen
Verbruikshoeveelheden, verwerkingstijd, begaan-
baarheid en het bereiken van de belastbaarheid
zijn temperatuur- en objectafhankelijk. Zie hiervoor
merkblad „Verwerking van reactieharsen“.

Chemische belasting en lichtinvloeden kunnen tot
kleurveranderingen leiden, die normaal de
gebruiksgeschiktheid niet aantasten. Chemisch en
mechanisch belaste oppervlakken zijn onderhevig
aan slijtage als gevolg van gebruik.
Regelmatige controle en permanent onderhoud
worden aanbevolen.

Producteigenschappen 

Toepassingsgebieden

• Gepigmenteerde verzegeling voor minerale ondergronden
• Oppervlaktebescherming voor beton bij verhoogde chemische belasting
• Nabehandeling van vers beton en preventieve betonbescherming
• Oppervlaktebescherming voor koeltorens en schoorstenen

• Watergedragen, twee-componenten epoxyhars
• Gepigmenteerde verzegeling voor minerale ondergronden
• Veelzijdige, goede chemische bestendigheid
• Zeer goede hechting op minerale ondergronden
• Zeer goede duurzame aanhechting bij water- / stoom belasting (koeltorens)
• Hoge beschermende werking tegen carbonatatie en dooizouten
• Certificaat van geschiktheid als oppervlaktebescherming voor koeltorens en schoorstenen

Verwerkingsrichtlijnen 
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Kenmerk Eenheid Waarde* Opmerkingen

Mengverhouding gewichtsdelen 5 : 1 basiscomponent : verhardingscomponent

Dichtheid g/cm3 ca. 1,4

Viscositeit mPa·s ca. 2.000 bij 20 °C en 50 % relatieve vochtigheid

Verwerkingstijd uur ca. 1 bij 20 °C en 50 % relatieve vochtigheid

Verbruik g/m2 ca. 250 - 350 bij 20 °C en 50 % relatieve vochtigheid

Vaste stofgehalte Vol.-% ca. 62 bij 20 °C en 50 % relatieve vochtigheid

Overlaagbaarheid uur ca. 12 bij 20 °C en 50 % relatieve vochtigheid

Verwerkingsvoorwaarden °C ≥ 10 - ≤ 30 Lucht- / materiaal en
ondergrondtemperatuur

% ≤ 85 relatieve luchtvochtigheid
K 3 boven het dauwpunt

Ondergrond toestand droog tot matvochtig

Reinigingsmiddel water

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 07/16. 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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Technische eigenschappen MC-DUR VS-EW

Productkenmerken MC-DUR VS-EW

Kleuren op aanvraag

Levering verpakking van 10 kg of 30 kg

EU-Voorschrift 2004/42 RL2004/42/EG All/j (140 g/l) < 64 g/l VOC
(Decopaint-richtlijn)

Opslag Bij koele en droge opslag in originele gesloten verpakking
minimaal 12 maanden houdbaar.

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

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: RE1


