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VLASTNOSTI VÝROBKU ■  Dvojzložková pigmentovaná polymérová kombinácia s integrovanou technológiou  DPM, 
■ spojivo bez obsahu nonylfenolu, flexibilne nastavená, 
■ odolná proti korózii spôsobenej biogénnou kyselinou sírovou,  
■ odolná proti močovke, hnojovke a silážnym šťavám,  
■ veľmi dobrá odolnosť proti oderu, pojazdná pre vozidlá s pneumatikami,  
■ možnosť spracovania valčekovaním, stierkovaním a bezvzduchovým striekaním,  
■ prekleňuje trhliny, 
■ DIBt (Nemecký inštitút pre stavebnú techniku) schválený systém povrchovej ochrany na použitie 

v zariadeniach na  močovku, hnojovku, silážne šťavy a zaradeniach na biomasu č. Z-59.17-439, 
■  povolenie DIBt (Nemecký inštitút pre stavebnú techniku) zohľadňuje aj požiadavky vodného práva podľa  § 63 

zákona o vodnom hospodárstve. 

OBLASTI POUŽITIA ■  Možno použiť na cementom viazané podklady (betón, oceľobetón, malta) a na oceľ, 
■ možno použiť v priestore uzavretých častí zariadení odpadových vôd s výskytom plynu a vo vyhnívacej veži, 
■ možno použiť v močovkových jamách, nádržiach, pivniciach, kanáloch na hnojovicu, v pojazdných silách, zásobníkoch bioplynu, 

fermentážnych zásobníkoch bioplynu, v kompostárňach, v záchytných vaniach, záchytných priestoroch, platniach na tuhý 

hnoj a na odvodných a plniacich plochách,   
■ nie je vhodný na povrchovú úpravu kŕmnych stolov a zásobníkov pitnej vody,  
■ expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou trvalo (odpadová voda), inhalácia periodicky, spracovanie,  
■ certifikovaný podľa DIN/STN EN 1504, časť 2 pre princípy 1, 2, a 8, metódy 1.3, 2.2, 5.1 a   8.2. 

POKYNY KU SPRACOVANIU     Príprava podkladu/systémová skladba: Pre prípravu podkladu, podmienok podkladu a pre použité systémové skladby 

postupujte podľa technického listu  „Všeobecné pokyny ku spracovaniu MC-PowerPro HCR“. 

 
Základný náter: Ako základný náter použite MC-PowerPro HCRprimer, resp. na oceľ Colusal SP. Zohľadnite, prosím, 

pokyny uvedené v technickom liste  „Všeobecné pokyny ku spracovaniu MC-PowerPro HCR“. 

 
Miešanie: MC-PowerPro HCR pozostáva z kmeňovej a tvrdidlovej zložky. Tieto sa dodávajú v navzájom zosúladenom množstve.   

Pred použitím starostlivo zmiešajte obe zložky na homogénnu zmes miešadlom s pomalým pohonom.  Po zamiešaní premiestnite MC-PowerPro 

HCR do čistej nádoby a ešte raz premiešajte. 

 
Spracovanie: Po ukončenom procese miešania aplikujte MC-PowerPro HCR v troch pracovných krokoch (predpisová 

skladba), v prípade osobitného použitia (podklad oceľ/zmenená systémová skladba) v dvoch pracovných krokoch,  v rámci 

uvedenej doby spracovateľnosti na pripravený podklad ošetrený základným náterom. Dodržujte, prosím, aj tu pokyny uvedené 

v technickom liste „„Všeobecné pokyny ku spracovaniu MC-PowerPro HCR“. MC-PowerPro HCR spracujte svižne a plynule. 

Dodržujte technologické prestávky medzi pracovnými krokmi. Práca sa nesmie vykonávať v daždi, pri vysokej vlhkosti 

vzduchu, pri mraze a riziku výskytu mrazu. Čerstvo nanesené vrstvy chráňte v trvaní 24 hodín pred vodou, intenzívnym 

slnečným žiarením a vznikom kondenzátu.  

 
Osobitné upozornenia: V závislosti od chemického zaťaženia  a vplyvom svetla môže nastať zmena farby, čo ale spravidla 

nemá vplyv na použiteľnosť. 

MC-PowerPro HCR 
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TECHNICKÉ HODNOTY A CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 

Veličina Jednotka Hodnota Poznámky 

Pomer miešania hmotn. diely 10:3 kmeňová zložka : tvrdidlová zložka 

Podmienky spracovania °C 

% 

K 

≥ 8 ≤ 30 

≤ 85 

3 

teplota vzduchu, podkladu a materiálu 

rel. vlhkosti vzduchu 

nad rosným bodom 

Doba spracovateľnosti minúty  
60 

 
pri 10°C 

  45 pri 20°C 

  30 pri 30°C 

Spotreba (predpisová skladba)1) 

1. základná stierkovaná vrstva 

g/m²  
250 - 350 

 

2. valčekovaná vrstva   450 - 500  

3. valčekovaná vrstva  450 - 500  

Spotreba (podklad oceľ) 

1. valčekovaná vrstva  

g/m²  
cca. 300 

 

2. valčekovaná vrstva  cca. 300  

Viskozita mPa·s 3.000 pri 20°C a 50% rel. vlhkosti vzduchu  

Možnosť zaťaženia po (naplno) dni 7  

Hrúbka vrstvy (mokrá) µm  
≥ 700 

predpisová skladba  

výpočtová hodnota 

Obsah pevných častíc obj.-% 94  

Hustota (zmes) g/cm³ 1,24 pri 20°C a 50% rel. vlhkosti vzduchu  

Pochôdznosť po hodiny 24  

Technologické prestávky  

(predpisová skladba)2) 

hodiny  
2 - 4 

 
základný náter / základná stierkovaná vrstva  

  12 - 24 základná stierkovaná vrstva / 1. valčekovaná vrstva 

  12 - 24 1. valčekovaná vrstva / 2. valčekovaná vrstva  

Všetky technické údaje prestavujú laboratórne hodnoty a boli stanovené pri teplote 21°C ± 2°C a relatívnej vlhkosti 
vzduchu 50 %.  

1) Hodnoty spotreby závisia od tesnosti, nasiakavosti a od druhu podkladu. Na stanovenie množstiev spotreby špecifických pre daný objekt vyhotovte skúšobné 

plochy.  základná stierkovaná vrstva  = MC-PowerPro HCR + 3 % MC-Stellmittel TX 19. 

2) základná stierkovaná vrstva = MC-PowerPro HCR + 3 % MC-Stellmittel TX 19. 

 

Prostriedok na čistenie nástrojov MC-Verdünnung EP 
 

Štandardné farby RAL 1001, 1013, 1014, 7030, 7032, 6013, 7016 

Dodávka dvojbalenie 10 kg 
 

Skladovanie Pri skladovaní v suchom prostredí, v nenačatom originálnom balení, a pri teplotách medzi 8°C a 20°C, možnosť 

skladovania minimálne 12 mesiacov. 

Nakladanie s obalovým odpadom   Obsah z jednorazových obalov odstráňte bez zvyšku. Dodržiavajte naše pokyny uvedené v informačnom liste „Spätné 

prevzatie bez zvyšku vyprázdnených prepravných a predajných obalov“. Radi Vám ho zašleme na požiadanie. 

Nariadenie EU 2004/42 

(Decopaint smernica) 

 

 

Bezpečnostné upozornenia 
 

 
 

RL2004/42/EG All/j (500 g/l) < 500 g/l VOC 

 Neprehliadnite, prosím, upozornenia týkajúce sa nebezpečenstiev a dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené na etiketách a v kartách bezpečnostných 

údajov. 
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Poznámka: Údaje uvedené v tomto technickom liste sú uvedené na základe našich skúseností a najlepšieho vedomia a nie sú záväzné. Treba ich prispôsobiť príslušným 

stavebným objektom, 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 odbornými 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 ich písomnom potvrdení. V každom prípade sa musia dodržiavať všeobecne uznávané technické pravidlá. 

Údaje uvedené v tomto technickom liste sú platné pre výrobok, ktorý bol dodaný krajinskou spoločnosťou uvedenou v päte dokumentu.  Upozorňujeme na to, že údaje v iných 

krajinách sa môžu od nich odlišovať. Rešpektujte príslušné technické listy k výrobkom platné v zahraničí. Vždy platí najnovší Technický list, venujte pozornosť dátumu vydania, 

ktorý je uvedený v päte dokumentu. Všetky predchádzajúce vydania sú neplatné a už sa nesmú používať. Najnovšie znenie poskytneme na požiadanie alebo ho možno stiahnuť 

z internetu. [2100000460] 
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