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MC-DUR 1320 VK 
Transparentná epoxidová živica pre podlahy         

v parkovacích domoch, v priemysle a zapečaťujúca 
vrstva mostovky  

 

 

 

Pokyny ku spracovaniu 

Príprava podkladu / miešanie 

Pozri technický list „Podklad a príprava podkladu“ a 

„Vyrovnávanie“. Pozri technický list „Spracovanie 

reaktívnych živíc“. 

 
Základná vrstva 

MC-DUR 1320 VK sa ako základná vrstva aplikuje 

pomocou gumených stierok a/alebo valčekov. Ak do 24 

hodín nie je možné ďalšie spracovanie, ešte čerstvú 

základnú vrstvu treba zasypať plameňom sušeným 

kremenným pieskom  (zrnitosť 0,1 - 0,3 mm). 

 
Stierka na zarovnanie škrabancov a dutiniek 

Stierky na zarovnanie škrabancov a dutiniek z MC-DUR 

1320 VK/zmesí kremenného piesku sa aplikujú 

pomocou oceľových hladidiel na plochy ošetrené 

základným náterom. Stierka na zarovnanie škrabancov 

a dutiniek sa vytvorí zo zmesi MC-DUR 1320 VK a 

plameňom sušeného kremenného piesku (zrnitosť 0,1 - 

0,3 mm) v hmotnostnom pomere 1,5 : 1. Stierku na 

zarovnanie škrabancov a dutiniek treba upraviť do 24 

hodín, v opačnom prípade treba aj tu aplikovať zásyp  

plameňom sušeným kremenným pieskom (zrnitosť 0,1 - 

0,3 mm). 

 
Vyrovnávacia stierka ako vsypová vrstva  

Vyrovnávacia stierka z MC-DUR 1320 VK a 

plameňom sušeného kremenného piesku sa 

aplikuje na pripravené plochy pomocou oceľových 

hladidiel. Vyrovnávacia stierka sa zhotoví zo 

zmesi MC-DUR 1320 VK a plameňom sušeného 

kremenného piesku (zrnitosť 0,1 - 0,3 mm) 

v hmotnostnom pomere 1,5 : 1 (príklad: 30 kg 

MC-DUR 1320 VK a 20 kg kremenného piesku) 

a plnoobjemovo sa zasype plameňom sušeným 

 

 

 

 

 

kremenným pieskom  (zrnitosť 0,3 - 0,8 mm). Spotreba 

zmesi je  2 kg/m2 pri hĺbke štruktúry drsnosti do 0,5 mm, 

zodpovedajúc požiadavkám  povrchovej vrstvy OS 8 

podľa DAfStb*. Nakoniec nasleduje uzatváracia vrstva zo 

systémov na EP-báze, ako MC-DUR 1322. 

 
Malta na báze reaktívnej živíce 

MC-DUR 1320 VK možno vyplniť plameňom sušeným 

kremenným pieskom (napr. MC-Spezialkörnung SK 2) až 

do pomeru miešania 1:5 GT a spracovať ako maltu na 

báze reaktívnej živice. 

 
Spracovanie na zvislej ploche 

Na naklonených a zvislých plochách možno 

MC-DUR 1320 VK nastaviť do stierkovateľnej alebo 

stabilnej konzistencie pridaním cca. 3 - 5 hmotn.% MC-

Stellmittel TX 19.  

 

Ďalšia úprava 

Na ďalšiu úpravu je možné použiť len reaktívne živice na 

báze epoxidovej živice.  

 
Osobitné upozornenia 

Spotreba, doba spracovateľnosti, pochôdznosť a 

možnosť zaťaženia  závisia od teploty a daností 

objektu. Pozri technický list „Spracovanie plastov na 

báze reaktívnych živíc“. Vystavenie chemickým vplyvom 

a svetlu môže spôsobiť zmenu farby, čo spravidla 

neovplyvní vlastnosti. Na chemicky a mechanicky 

namáhaných plochách sa prejaví opotrebovanie 

podmienené používaním. Odporúčame vykonávať 

pravidelné kontroly a priebežnú údržbu.  

 

 

*  Nemecká komisia pre oceľobetón

  

Vlastnosti výrobku 

jantárovo-priehľadná dvoj zložková epoxidová živica, 

možnosť plnenia kremičitým pieskom, 

veľmi dobrá priľnavosť na minerálnych podkladoch, 

možnosť vysokého mechanického zaťaženia, veľmi odolná proti oteru. 

Oblasti použitia 

penetrácia a spojivo pre vyrovnávaciu stierku podláh využívaných na priemyselné účely a podlahy v 
parkovacích domoch, zapečaťujúca vrstva hydroizolačného systému mostovky 

vyrovnávacia stierka na minerálne podklady priemyselných podláh a podláh parkovacích domov. 

základná skúška ako OS 8 povrchová vrstva  podľa DAfStb*. 

REACH-bewertete Exp.szenarien: Wasserkontakt periodisch, Inhalation periodisch, Verarbeitung 
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Technické vlastnosti MC-DUR 1320 VK 

Veličina Jednotka Hodnota Poznámky 

Pomer miešania obj. diely 5 : 1  

Hustota g/cm3
 cca. 1,5 

 

Viskozita mPa·s cca. 2.400 pri 20 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu 

Doba spracovateľnosti minúty cca. 45 pri 20 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu 

Pochôdznosť po hodiny cca. 12 pri 20 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu 

Plná zaťažiteľnosť po dni 7 pri 20 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu 

Podmienky spracovania °C  10;  30 teplota vzduchu a podkladu 
 %  85 relatívna vlhkosť vzduchu 
 K 3 nad rosným bodom 

Spotreba kg/m2
 cca. 0,3 základná vrstva 

  cca. 0,7 stierka na zarovnanie škrabancov a dutiniek 
  cca. 0,9  vyrovnávacia stierka na plnoobjemové zásypy 
  cca. 1,2  vyrovnávacia stierka na plnoobjemové zásypy* 
   

 cca. 1,0 
* skúšané ako OS 8 podľa DAfStb 

 zapečaťujúca vrstva v dvoch krokoch 

 
 

 
 

Charakteristika výrobku MC-DUR 1320 VK 

 

 Čistiaci prostriedok 

 

MC-Verdünnung EP 

Štandardná farba jantárovo – transparentná 

Dodávka párové balenie á 30 kg 

Skladovanie V chladnom (pod 20 °C) a suchom prostredí, v originálnom, uzavretom 
 balení možnosť skladovania cca. 1 rok. Chráňte pred mrazom! 

Nakladanie s obalovým odpadom Obsah z obalov odstráňte bez zvyšku. Dodržiavajte naše pokyny  
 uvedené v informačnom liste k  Nariadeniu o obaloch „Koncepcia 
 MC nakladania s odpadom a bezzvyškového vyprázdnenia prepravných 
 a predajných obalov“, ktoré Vám na požiadanie radi zašleme. 

Nariadenie EU 2004/42 RL2004/42/EG AII/j (500 g/l) < 500 g/l VOC 

(smernica Decopaint)  

 

Bezpečnostné pokyny 
Neprehliadnite, prosím, upozornenia týkajúce sa nebezpečenstiev a dodržujte bezpečnostné pokyny    
uvedené na etiketách, kartách bezpečnostných údajov a kapitolu Všeobecné pokyny ku spracovaniu 
a bezpečnej manipulácii s náterovými látkami a reaktívnymi plastmi. 
GISCODE: RE1 

 
 

 
Poznámka: Údaje uvedené v tomto technickom liste sú uvedené na základe našich skúseností a najlepšieho vedomia a nie sú záväzné. 
Musia sa prispôsobiť podľa príslušných stavebných objektov, spôsobu použitia a špecifickým miestnym účinkom zaťaženia. Danosti 
objektu, ktoré sa odlišujú od štandardného použitia, musí vopred preveriť projektant a vyžadujú individuálne schválenie. Technické 
poradenstvo poskytované poradcami MC nenahrádza projekčné spracovanie dokumentácie stavby. Za predpokladu uvedených 
skutočností ručíme za správnosť týchto údajov v rámci našich Obchodných a dodacích podmienok. Odporúčania našich pracovníkov, 
ktoré sa nezhodujú s údajmi uvedenými v našich technických listoch, sú pre nás záväzné len po písomnom potvrdení ich správnosti.  
V každom prípade sa musia dodržiavať všeobecne uznávané technické pravidlá.  
 
Vydanie 12/18. Táto tlačovina bola technicky prepracovaná. Údaje uvádzané pred prepracovaním sú neplatné a preto sa už nesmú 
používať. V prípade nového technického prepracovania toto vydanie stráca svoju platnosť.  
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