
MC-FLEX 2099 FG
Visco-elastische polyurethaanhars geschikt voor 
direct contact met levensmiddelen

Voorbereiding ondergrond
Zie merkblad 'Ondergrond en ondergrondvoorbe-
handeling'.
Cementgebonden ondergronden
Grondering
MC-DUR 1200 VK, zie merkblad MC-DUR 1200
VK. Als niet binnen de verwerkingstijd de volgende
laag op de grondering wordt aangebracht, moet
deze in verse toestand met vuurgedroogd kwarts-
zand (korrelgrootte 0,2 - 0,6 mm) met een verbruik
van 1 tot 2 kg/m² worden ingezand.
Schraplaag
Schrap- en  egalisatielaag bestaand uit MC-DUR
1200 VK en vuurgedroogd kwartszand (korrel-
grootte 0,1 - 0,3 mm). Zie hiervoor merkblad MC-
DUR 1200 VK. Als niet binnen de verwerkingstijd
de volgende laag op de schraplaag wordt aange-
bracht, moet deze in verse toestand met vuurge-
droogd kwartszand (korrelgrootte 0,2 - 0,6 mm)
met een verbruik van 1 tot 2 kg/m² worden  inge-
zand.
Bindlaag
De contactlaag onder MC-FLEX 2099 FG moet na
uitharding opnieuw zo dun mogelijk met MC-DUR
1200 VK worden gegrondeerd en in verse toe-
stand met MC-speciaalzand WR met een verbruik
van 1 tot 2 kg/m² worden ingezand . Voor verticale
oppervlakken wordt het gebruik van een trechter-
pistool aanbevolen.
Ondergronden van constructiestaal
Ondergronden van staal moeten zo worden voor-
bereid dat er op het moment dat de laag wordt
aangebracht geen aanhechtingen zijn die de
hechting verminderen en/of corrosie bevorderen
en moeten voldoen aan de zuiverheidsgraad
Sa 2 ½ volgens DIN EN ISO 12944-4. De stroef-
heid die door de voorbehandeling van het opper-

vlak is gegenereerd, moet voldoen aan stroef-
heidsniveau 'Gemiddeld (G)' of 'Gemiddeld (S)'
volgens ISO 8503-1.
Mengen
MC-FLEX 2099 FG bestaat uit de basis- en uithar-
dingscomponenten die worden geleverd in verpak-
kingen met een op elkaar afgestemde hoeveel-
heid. Voor de verwerking moeten beide compo-
nenten zorgvuldig met een langzaam draaiend
roermenger met elkaar worden gemengd. Na het
mengen moet het coatingmateriaal in een schoon
verwerkingsvat worden overgeheveld en nogmaals
kort worden gemengd.
Aanbrengen
MC-FLEX 2099 FG wordt gespateld met een
vlakspaan of aangebracht met een roller. Het
mengsel is stabiel bij een laag van max. 400 g/m²/
laag. Bij toepassing op horizontale oppervlakken
moet de coating binnen 20 minuten worden ge-
ëffend.

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-
harsen'.
Let met betrekking tot de batch- en kleurconsi-
stentie op de instructies op het merkblad
'Verwerking van reactieharsen'.
Chemische belasting en lichtinvloeden kunnen tot
kleurveranderingen leiden die normaal gesproken
de geschiktheid voor gebruik niet aantasten.
Chemisch en mechanisch belaste oppervlakken
zijn onderhevig aan een gebruiksgebonden slijta-
ge. Regelmatige controle en permanent onder-
houd worden aanbevolen.

Producteigenschappen

Toepassingsgebieden

• Voor wanden en vloeren en ondergronden waarvoor statische scheuroverbrugging vereist is
• Geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie volgens Verordening (EG) 10/2011
• REACH-beoordeelde blootstellingsscenario’s: verwerking, langdurig inademen, langdurig contact met

water

• Oplosmiddelvrij, gekleurd coatingmateriaal op polyurethaanbasis
• Hoge chemische bestendigheid en slijtvastheid

Verwerkingsinstructies
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Kenmerk Eenheid Waarde* Opmerkingen 

Dichtheid (mengsel) g/cm3 1,24

Mengverhouding GT 100 : 28 Basis : Verharding

Viscositeit (mengsel) mPa·s 6.000 20 °C

Verwerkingstijd min 20 20 °C

Beloopbaarheid h ca. 16 20 °C (50 % rel. luchtvochtigheid)

Volledige belastbaarheid d 5

Minimale °C > 5; < 30 Ondergrond en omgevingstemperatuur 
verwerkingsvoorwaarden % < 80 relatieve luchtvochtigheid

K 3 boven het dauwpunt

Verbruik g/m2 1.500 horizontaal
max. 400 verticaal aangebracht per aanbrenglaag

Technische eigenschappen MC-FLEX 2099 FG

Productkenmerken MC-FLEX 2099 FG

Standaardkleur MC-grijs, RAL 3009, 7023, 7030, 7032. Overige kleuren op aanvraag

Levering Verpakking van 10 kg 

Reinigingsmiddel gereedschap MC-Verdünnung PU

Opslag In niet aangebroken originele verpakking min.12 maanden.
Droog, koel en vorstvrij opslaan.

Afvalverwerking verpakking De verpakking volledig leegmaken. Raadpleeg hiervoor ons informatie-
blad voor de verpakkingsvoorschriften ‘Het MC-afvalverwerkingsconcept
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 (40 g/l) ≤10 g/l VOC
(Decopaint-richtlijn):

* Alle technische kengetallen zijn laboratoriumwaarden die zijn bepaald bij 20 °C en een luchtvochtig-
heid van 50 %. 
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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 11/17. Dit drukschrift is technisch bewerkt. Bestaande uitgaven zijn ongeldig en mogen niet langer worden gebruikt.
Deze uitgave vervalt bij een technisch bewerkte heruitgave. 


