
MC-FLEX 2099
Taai-elastische, chemicaliënbestendige
polyurethaanbekleding

Ondergrondvoorbereiding
Zie merkblad “Ondergrond en ondergrondvoorbe-
handeling”.

Cementgebonden ondergronden

Grondering
MC-DUR 1200 VK, zie merkblad “MC-DUR 1200 VK”.
In geval de grondlaag de contactlaag vormt met
de MC-FLEX 2099 deklaag, moet deze direct na
het aanbrengen worden ingestrooid met vuurge-
droogd kwartszand (korrel 0,2 - 0,6 mm) met een
verbruik van 1 tot 2 kg/m2.

Schraplaag 
De schrap- en egalisatielaag bestaande uit 
MC-DUR 1200 VK en vuurgedroogd kwartszand
(korrelstructuur 0,1 - 0,3 mm). Zie hiervoor de
fiche “MC-DUR 1200 VK”. In geval de schrap- en
egalisatielaag de contactlaag vormt met de 
MC-FLEX 2099 deklaag, moet deze direct na het
aanbrengen worden ingestrooid met vuurgedroogd
kwartszand (korrel 0,2 - 0,6 mm) met een verbruik
van 1 tot 2 kg/m2.

Mengen
MC-FLEX 2099 bestaat uit een basis- en een ver-
hardingscomponent, die in een hoeveelheidsmatig
op elkaar afgestemde verpakking worden gele-
verd. Voor de verwerking zijn beide componenten

zorgvuldig met elkaar te vermengen door het
gebruik van langzaam draaiende roermengers. Na
het mengen dient het bekledingsmateriaal in een
zuiver vat te worden overgegoten en nogmaals
kort te worden doorgemengd.

Verwerking
MC-FLEX 2099 wordt op het vloeroppervlak uitge-
goten en met een spaan of rakel verdeeld en
aansluitend met een prikrol ontlucht. Bij hellende
vloeroppervlakken moet vanaf een helling van 1 %
MC-Stellmittel TX 19 klontervrij worden onderge-
mengd.

Bijzondere richtlijnen
Verbruikshoeveelheden, verwerkingstijd, begaan-
baarheid en het bereiken van de belastbaarheid
zijn temperatuur -en objectafhankelijk. Zie hiervoor
merkblad “Verwerking van reactieharsen”.
Gelieve met betrekking tot aanmaak- en kleurcon-
sistentie te letten op de richtlijnen in de fiche “ver-
werking van reactieharsen”.
Chemische belasting en lichtinvloed kunnen tot
verkleuringen leiden, die echter over het algemeen
de gebruiksgeschiktheid niet aantasten.
Chemisch en mechanisch belaste oppervlakken
zijn onderhevig aan een gebruiksgebonden slijtage.
Regelmatige controle en permanent onderhoud
worden aanbevolen.

Producteigenschappen

Toepassingsgebieden

• Vloerbekleding voor ondergronden met hoge vereisten aan de statische scheuroverbrugging
• Bescherming van beton- en staaloppervlakken voor chemische en mechanische belastingen
• REACH-beoordeelde blootstellingsscenario's: Watercontact continue, inhalatie continue, verwerking

• Berijdbaar, gekleurd bekledingsmateriaal op polyurethaanbasis
• Zelfnivellerend
• Hoge chemische en slijtagebestendigheid
• Loop- en stapzeker, voor natte belasting kunnen antislip oppervlakken worden gemaakt door
bestrooiing met kwartszand

Verwerkingsrichtlijnen
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Kenmerk Eenheid Waarde* Opmerkingen

Dichtheid (mengsel) g/cm3 1,11

Mengverhouding GD 2 : 1 stam : verharder

Viscositeit (mengsel) mPa·s ca. 3.500

Verwerkingstijd min 20

Begaanbaarheid uur ca. 12

Volledige belastbaarheid d 5

Minimale verwerkings- °C > 6; < 30 Lucht- materiaal- en
voorwaarden ondergrondtemperatuur

% < 85 Relatieve luchtvochtigheid
K 3 Boven het dauwpunt

Verbruik kg/m2 1,1 Per mm laagdikte 

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 09/16. 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-Flex 2099

Productkenmerken MC-Flex 2099

Kleur MC-Grau, andere kleuren op aanvraag

Levering verpakking van 9 kg

Gereedschapsreinigingsmiddel MC-Verdunning PU

Opslag In de originele gesloten verpakking minimaal 12 maanden houdbaar
Droog, koel en vorstvrij bewaren

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

EU-voorschrift 2004/42 RL 2004/ 42/ EG: All/j (500 g/ l) < 40 g/l VOC
(Decopaint-richtlijn)

* Alle technische waarden werden bij 23 °C en 50 % rel. luchtvochtigheid vastgesteld.

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 kunst-
stoffen. GISCODE: PU40


