
MC-Floor Screed 10
Sneluithardende, hoge-sterkte, 
industriële vloer

Voorbereiding van de ondergrond
Zie informatieblad ‘Ondergrond en ondergrond-
voorbehandeling'.

Grondering
De ondergrond wordt met MC-DUR 1177 WV-A 
gegrondeerd (verbruik ca. 200 - 400 g/m²). De 
verse grondlaag wordt licht ( < 1 kg/m²) met 
vuurgedroogd kwartszand (0,2 - 0,6 mm) 
afgestrooid. Nadat deze begaanbaar is geworden 
(het melkeffect moet zijn verdwenen), uiterlijk na 
24 uur (bij 20 °C), wordt een tweede laag MC-
DUR 1177 WV-A (verbruik ca. 200 - 400 g/m²) en 
een nat-in-nat laag van MC-Floor Screed 10 
aangebracht. 

Mengen
MC-Floor Screed 10 bestaat uit een poedercom-
ponent, waaraan 12-14 M-% water wordt toege-
voegd en die wordt gemengd (circa 3 minuten) 
tot-dat een homogene massa ontstaat.
Voor het mengen wordt mechanische mengappa-
ratuur (circa 300 - 400 omw./min.) gebruikt.

Aanbrengen
MC-Floor Screed 10 wordt op het net gegrondeer-
de oppervlak uitgegoten. De vloeibare cementdek-
vloer wordt vervolgens met een vloertrekker of

drijfrij verdeeld. De eerste 24 uur moet de dek-
vloer totdat deze beloopbaar is tegen regen en 
directe zonnestraling worden beschermd. MC-
Floor Screed 10 is geschikt voor laagdikten van 
10 tot 50 mm. MC-Floor Screed 10 is na 2 - 3 uur 
beloopbaar en kan na 24 uur met een 
coatingsysteem uit de MC-DUR-serie worden 
overlaagd.

Daarvoor moet MC-Floor Screed 10 met een 
kogelstraalapparaat worden voorbereid om minder 
stevige lagen van het oppervlak te verwijderen. 
Vervolgens dient het oppervlak te worden 
gereinigd.

Bijzondere instructies
Verbruikshoeveelheden, verwerkingstijd, beloop-
baarheid en het bereiken van de belastbaarheid 
zijn afhankelijk van de temperatuur en het object.

Chemische belastbaarheid en lichtinvloeden kun-
nen tot kleurveranderingen leiden die normaal
gesproken de geschiktheid voor gebruik niet aan-
tasten. Chemisch en mechanisch belaste opper-
vlakken zijn onderhevig aan een gebruiksgebon-
den slijtage. Regelmatige controle en permanent 
onderhoud worden aanbevolen.

Producteigenschappen

Toepassingsgebieden

• Creëren van vlakke vloeren op mineraal gebonden ondergronden
• Op ondervloer aangebrachte dekvloer voor het repareren van productiehallen, magazijnen en

logistieke ruimten, rijwegen enzovoort

• Eén component, vloeibare polymeerveredelde cementdekvloer
• Minimale laagdikte 10 mm
• Kan worden verpompt en overlaagd
• Hardt vrijwel krimp- en spanningsvrij uit
• Kan na 24 uur worden overlaagd met o.a. kunststof gebonden coatingsystemen van MC-bouwchemie

Verwerkingsinstructies
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Kenmerk Eenheid Waarde Opmerkingen

Mengverhouding massadelen 100 : 12-14  stamcomponent : water (dit komt overeen
 met 3-3,5 lt water per verpakkingseenheid)

g/cm³ ca. 1,9
g/cm³ ca. 2,2 -

Dichtheid
Dichtheid verse mortel 
Dichtheid in droge toestand g/cm³ ca. 2,1

Verwerkingstijd Minuten 30 bij 20 °C en 50 % rel. luchtvochtigheid

Beloopbaar na uur 2 bij 20 °C en 50 % rel. luchtvochtigheid

Berijdbaar na uur 24 bij 20 °C en 50 % rel. luchtvochtigheid

Volledig belastbaar na dagen 28 bij 20 °C en 50 % rel. luchtvochtigheid

Verwerkingsvoorwaarden °C ≥ 5 - ≤ 30    Lucht-, materiaal- en ondergrondtemp.

Verbruikshoeveelheden kg/m² 1,9 per mm laagdikte

Drukvastheid N/mm² na   1 dag
N/mm² na   7 dagen
N/mm² 

> 20
> 35
> 50 na 28 dagen

Buigtreksterkte N/mm² na   1 dag
N/mm² na   28 dagen

> 4
> 12

Krimp mm/m 0,1 na 28 dagen
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Technische eigenschappen MC-Floor Screed 10

Productkenmerken MC-Floor Screed 10

Reinigingsmiddel gereedschap Water

Standaardkleur grijs

Levering zak van 25 kg, pallet 40 x 25 kg

Opslag Indien koel (onder 20 °C) en droog bewaard in de originele
gesloten verpakking circa 1 jaar houdbaar. Vorstvrij bewaren!

Veiligheidsvoorschriften
Let op de gevarenaanduidingen en veiligheidsadviezen op de etiketten 
en veiligheidsinformatiebladen. GISCODE: RE1

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 07/19 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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Grootste korrelgrootte mm 3 -

Mengtijd minuten ca. 3 -




