
MC-Bauchemie, spol. s r.o.  

Diaľničná cesta 18 • 903 01 Senec  
tel.: 00421 2 4444 2195  
fax: 00421 2 4444 1348 
info@mc-bauchemie.sk • www.mc-bauchemie.sk 

 

Technický list 
MC-Ballastbond 60 
27.01.2021 1 | 2 

 

 

VLASTNOSTI VÝROBKU ■ Nízkoviskózna duromérová živica na báze epoxidu, 
■ krátky čas reakcie, 
■ lepený spoj v podobe trvalého silového spoja, 
■ pevná v tlaku, 
■ pevná v ťahu, 
■ húževnato elastická, 
■ expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, spracovanie, 
■  Environmentálne vyhlásenie o výrobku EPD. 

OBLASTI POUŽITIA ■  Spevnenie štrkodrvinových plôch, aby sa zlepením kameniva obmedzila ich drenážna schopnosť,  
■ zlepšenie polohovej stability dynamicky namáhanej štrkodrviny pozdĺž železničných koľají, napr. pri 

dilatačných záveroch, v zákrutách, pri výhybkách,  
■ istenie bočných plôch štrkového lôžka pri prerábkach a obnove koľají, 
■ zlepenie a zapečatenie povrchu štrkodrvinových plôch a plôch z drveného kameniva, za účelom 

zvýšenia zaťažiteľnosti, farebného riešenia alebo, aby sa zabránilo vzniku rastlinného porastu. 

POKYNY KU SPRACOVANIU  Prípravné opatrenia: Pred nanesením prípravku skontrolujte povrch štrkodrviny zodpovedajúc stavu a 

pravidlám techniky a naplánujte postup prác. Štrkodrvina určená na lepenie má byť suchá, čistá a zbavená 

súčastí, ktoré by mali separačný účinok. Odporúčame vykonať skúšobné lepenie.  

 
Miešanie zložiek: Zložky A a B MC-Ballastbond 60 pred spracovaním zmiešajte v stanovenom pomere 

miešania pomocou miešadla s pomalým pohonom na homogénnu zmes. Miešajte 1 minútu. 

 
Zamiešanú reaktívnu živicu pred spracovaním premiestnite do čistej nádoby a premiešajte ešte raz. 

 
Doba spracovateľnosti zamiešanej živice závisí od teploty prostredia. Chladením živicových zložiek 

a živicovej zmesi možno predĺžiť dobu spracovateľnosti. 

 
Spracovanie: Na nanášanie na povrch štrkodrviny použite čerpadlo s dostatočným prepravným 

výkonom. Živicovú zmes nastriekajte pomocou trysky rovnomerne na povrch drviny. Striekaný lúč musí 

mať tvar zatvoreného vejára. Vzdialenosť od povrchu drviny nemá byť viac ako 20 cm. Zabráňte vzniku 

aerosólu.  

Dýzu (dýzový otvor) prispôsobte podmienkam na stavenisku (teplota živice, šírka postreku). Nanesené 

množstvo á m² závisí od danej hĺbky vniknutia a treba ho stanoviť na stavenisku. Ako východisková 

hodnota platí 1-2 l lepidla á m² štrkodrviny na 10 cm hĺbky vniknutia. 

 
Pri teplote podkladu < 8 °C, pri daždi a mokrom povrchu štrkodrviny ukončite prácu. Pri načatom balení 

účinne zabráňte prístupu vlhkosti k živicovým zložkám (napr. vysušovadlom).   

 
Neprehliadnite upozornenia uvedené v informáciách k realizácii a v Kartách bezpečnostných údajov.  

 
Čistenie náradia: V rámci doby spracovateľnosti možno všetky pracovné nástroje odolné proti 

rozpúšťadlám očistiť prostriedkom MC-Cleaner eco alebo MC-Verdünnung EP. Čiastočne, alebo úplne 

zreagovaný materiál, je možné odstrániť len mechanicky. 

MC-Ballastbond 60 
Lepidlo na horniny – na zlepenie štrkodrviny, drveného kameniva a nesúdržnej horniny 
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TECHNICKÉ HODNOTY A CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 

Veličina Jednotka Hodnota Poznámky 

Pomer miešania hmotn. diely 

obj. diely 

3 : 1 

2,66 : 1 

zložka A : zložka B 

zložka A : zložka B 

Teplota skleného prechodu  °C cca. 30 DIN/STN EN ISO 11357-2 

Doba spracovateľnosti minúty cca. 10 - 15  

Ťažnosť pri pretrhnutí % cca. 10 DIN 53 455 

Pevnosť v ťahu 

7 d 

N/mm²  
cca. 17,5 

DIN 53 455 

Hustota kg/dm³  
cca. 1,1 

DIN/STN EN ISO 2811-1 

Viskozita mPa·s cca. 500 DIN/STN EN ISO 3219 

Pevnosť v tlaku 

7 d 

N/mm²  
cca. 30 

DIN/STN EN ISO 604 

Podmienky spracovania  °C 8 - 35 teplota podkladu (povrch kameniva) 
 K 

% 

3 

≤ 85 

nad rosným bodom 

rel. vlhkosť vzduchu  

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

 

Čistiaci prostriedok nástrojov  MC-Cleaner eco alebo MC-Verdünnung EP, v žiadnom prípade nepoužívajte vodu alebo čistiace prostriedky 

obsahujúce vodu.  
 

Dodávka dvojbalenie s obsahom 10 kg a 30 kg  

Farba transparentná 
 

Skladovanie V suchom prostredí, v nenačatom originálnom balení, a pri teplote medzi 10°C a 30°C, možnosť 

skladovania minimálne 24 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. 

Bezpečnostné upozornenia 

Neprehliadnite, prosím, upozornenia týkajúce sa nebezpečenstiev a dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené na etiketách a v kartách 
bezpečnostných údajov. GISCODE: RE55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. [2021001246] 

mailto:info@mc-bauchemie.sk

