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MC-DUR 2211 MB
Tweecomponenten-polyurethaan hars als scheuroverbruggende 
tussenlaag of slijtlaag voor ingestrooide vloercoatings in parkeergarages 

Verwerkingsrichtlijnen 
Voorbereiding ondergrond/mengen 
Zie gegevensblad "Ondergrond en ondergrond- 
voorbehandeling" en "Egalisatie". Zie 
gegevensblad "Verwerking van reactieharsen". 

Leggen volgens het OS 11a-systeem 
MC-DUR 2211 MB wordt op een gegrondeerde of
geschraapte ondergrond met troffels of kammen
met ca. 1,8 kg/m² aangebracht en in verse
toestand met een roller met pinnen ontlucht. De
oppervlakte mag op zijn vroegst na 18 en op
zijn laatst na 36 uur (bij 20 °C) worden overlaagd
met de slijtlaag.

Applicatie volgens het OS 11b-systeem 
MC-DUR 2211 MB wordt met vuurgedroogd
kwartszand  met korrel 0,1 - 0,3 mm in
mengverhouding 1: 0,4 (gewicht) vooraf gevuld en
na 8 tot 48 uur met een troffel of kam aangebracht
op de oppervlakte die met MC-DUR 1311 VK is
gegrondeerd, of aangebracht op de geschraapte
ondergrond. Het verbruik van het mengsel is
ongeveer 2,9 kg/m². Aansluitend wordt de
oppervlakte in verse toestand overvloedig (ca. 5
kg/m²) bestrooid met vuurgedroogd kwartszand
met korrel 0,3 - 0,8 mm.

Verwerking in verticale toestand 
Op schuine of verticale oppervlakken kan 
aan MC-DUR 2211 MB ca. 3 à 5% aan gewicht 
MC-stelmiddel TX 19 worden toegevoegd ten
behoeve van het spatelen of stabiliseren.

Bijzondere instructies 
Verbruikshoeveelheden, verwerkingstijd, 
beloopbaarheid en het bereiken van de belastbaar- 
heid zijn afhankelijk van de temperatuur en het 
object. Zie hiervoor het gegevensblad "Verwerking 
van reactieharskunststoffen". 

Zowel de verwerkingstijd als de uithardingstijd 
worden in belangrijke mate bepaald door de 
temperatuur van het materiaal, de ondergrond en 
de omgeving. Bij lage temperaturen worden de 
chemische reacties in principe vertraagd, maar 
daardoor verlengt u ook de meng-, 
begaanbaarheids- en afwerkingstijden. 
Dientengevolge wordt tegelijkertijd de toenemende 
viscositeit evt. van het verbruik per oppervlakte-
eenheid verhoogd. Bij hoge temperaturen worden 
omgekeerde chemische reacties versneld, zodat 
o.a. de tijden dienovereenkomstig worden verkort.
Na het aanbrengen moet het materiaal ca. 36 uur
(bij min. 15  °C) tegen directe belasting door water
worden beschermd. Binnen deze periode kan de
inwerking van water aan de oppervlakte tot
opschuimen leiden en/of kleverigheid veroorzaken.
Voor de volledige uitharding van MC-DUR 2211 MB
mag de gemiddelde temperatuur van de
ondergrond niet lager zijn dan de onderste
verwerkings- resp. objecttemperatuur.

Producteigenschappen 
• Zeer elastische, scheuroverbruggende tussenlaag op basis van polyurethaan
• Dynamische scheuroverbrugging, ook bij lage temperaturen tot -20 °C

Toepassingsgebieden 
• Doorgaans buiten op aan het weer blootgestelde parkeerdekken of op tussendekken bij

lichte tot gemiddelde mechanische belasting
• Gekeurd volgens het OS 11a/b-systeem conform DIN V 18026 en DIN EN 1504-2
• Volgens REACH beoordeelde blootstellingsscenario’s: Periodiek contact met water,

periodiek inademen, verwerking
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Technische eigenschappen MC-DUR 2211 MB 
Kenmerk Eenheid Waarde Opmerking 

Mengverhouding GD 1 : 2 

Dichtheid g/cm³ ca. 1,2 - 

Viscositeit mPas ca. 5500 bij 20 °C en 50% relatieve luchtvochtigheid 

Verwerkingstijd minuten ca. 30 bij 20 °C en 50% relatieve luchtvochtigheid 

Beloopbaar na uur ca. 18 bij 20 °C en 50% relatieve luchtvochtigheid 

Volledig belastbaar na dagen 3 bij 20 °C en 50% relatieve luchtvochtigheid 

Verwerkingscondities °C 
% 
K 

< 75 
3 

Lucht- en ondergrondtemperatuur 
relatieve luchtvochtigheid boven 

dauwpunt 

kg/m² 2,1 OS 11a-systeem 
2,3 OS 11b-systeem 

Verbruikshoeveelheden 

(zoals gespecificeerd volgens 
DIN V 18026)

Productkenmerken MC-DUR 2211 MB 
Reinigingsmiddel 
gereedschap MC- Reinigungsmittel U

Standaardkleur grijs 

Levering Verpakking t/m 30 kg 
Opslag Indien koel (onder 15 tot 20 °C) en droog bewaard in de originele 

gesloten verpakkingen ca. 1 jaar houdbaar. Vorstvrij bewaren! 

Afvalverwerking verpakking De verpakking volledig leegmaken. Raadpleeg hiervoor ons informatie- 
blad over de verpakkingsvoorschriften "Het MC-afvalverwerkings- 
concept voor leeggemaakte transport- en verkoopverpakkingen". Op 
aanvraag sturen wij u hiervan graag een exemplaar toe. 

EU-voorschrift 2004/42 
(Decopaint-richtlijn): 

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

Veiligheidsvoorschriften 
Let op de gevarenaanduidingen en veiligheidsadviezen op de etiketten en veiligheidsinformatiebladen 

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 
vooropgesteld, 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 04/19. 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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