
MC-Fast SM (voorheen MC-Fix SM)
Snelbindende en zwellende stopmortel voor het afsluiten 
van waterlekken

Voorbereiding van de ondergrond
De ondergrond moet stevig zijn en vrij van losse 
stukken, stof, olie, vet, cementhuid en andere stof-
fen die scheiding in de hand werken. De onder-
grond kan vochtig of nat zijn. Droge ondergronden 
moeten van tevoren intensief met water worden 
bevochtigd.

Er mag geen beweging zitten in scheur- of voeg-
gebieden die moeten worden afgedicht. Om ervo-
or te zorgen dat bij waterlekkages geen hechtings-
problemen optreden, moeten lekkageplekken tot 
minstens 2 cm diep worden uitgebroken.

Mengen
MC-Fast SM wordt met schoon water gemengd tot 
een stijfplastische mortel. Mengtijd circa 15 - 20 
seconden. Meng vanwege de snelle hardingstijd 
slechts kleine hoeveelheden.

MC-Fast SM kan bij 23 °C ongeveer 1 à 2 
minuten na het toevoegen van water worden 
verwerkt.

Verwerking

Bij waterlekkages wordt de stijf geworden mortel
met de hand (gebruik werkhandschoenen!) in de 
uitdieping gedrukt en ongeveer 1 à 2 minuten (tot-
dat het verhardt) aangedrukt.

Overtollig materiaal kan doorgaans direct hierna 
met een troffel o.i.d. worden verwijderd. Werk 
daarbij altijd van binnen naar buiten, omdat anders 
het gevaar bestaat dat nog niet volledig uitgeharde 
mortel van de ondergrond loskomt.

Door het verwarmen van het water (handwarm) 
kan bij lage temperaturen de hardingstijd worden 
versneld. Ook kan bij hogere temperaturen de har-
dingstijd door koelwater worden verlengd.

Overige aanwijzingen
MC-Fast SM is een stijf afdichtingsproduct; nader-
hand optredende, bouwtechnische scheuren, verz-
akkingen, vervormingen of bewegingen kunnen tot 
lekkages leiden. Om wegstromen van lekkages in 
de omgeving van de afdichtingsplek te voorkomen, 
moeten deze vlakken met een afdichtingsmiddel 
als MC-Proof 101 HS worden afgedicht.

Producteigenschappen

Toepassingsgebieden

• Voor het snel afsluiten van openingen en waterlekkages in betonnen, gemetselde en
natuursteenconstructies

• Voor het afdichten van kabel- en buisdoorgangen
• Afdichten van beschadigde verbindingsmoffen en schachtringvoegen
• Herstellen van drukwaterbelaste wand-vloeraansluitingen
• Afdichten van slibwanden

• Gebruiksklaar - slechts met water vermengen
• Dicht waterlekkages onmiddellijk en blijvend af
• Zet bij waterbelasting tijdens het uithardingsproces uit (zweleffect)
• Chloridevrij
• Volumevast volgens DIN 1164

Verwerkingsinstructies
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Kenmerk Eenheid Waarde* Opmerkingen

Mengtijd Seconden 15 - 20

Verwerkingsvoorwaarden °C ≥ +5 - ≤ +30 lucht-, ondergrond- en
materiaaltemperatuur

Verwerkingstijd Minuten 1 - 2

Materiaalverbruik kg/m2 circa 1,7 per mm laagdikte (halfdroge mortel)

Dichtheid verse mortel kg/m2 circa 2,0

Mengverhouding 5 : 1 MC-Fast SM : water

Buigtrek-/druksterke N/mm2

na 1 h 3,0/   8,0
na 3 h 3,5/ 10,0
na 6 h 4,0/ 13,0
na 1 d 5,0/ 25,0
na 7 d 5,0/ 40,0
na 28 d 5,0/ 40,0
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Technische eigenschappen MC-Fast SM

Productkenmerken MC-Fast SM

Kleur grijs

Reinigingsmiddel gereedschap water

Bewaaradvies In gesloten verpakking, vorstvrij en droog minstens
12 maanden houdbaar. De opslagtemperatuur moet tussen
+5 °C en +25 °C liggen.

Verpakking 15 kg emmer, 1 pallet (24 emmers van 15 kg)

Afvalverwerking Maak ten behoeve van het milieu de verpakkingen volledig leeg!

* Bij +23 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid

Verbruikshoeveelheden zijn locatiespecifiek en afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond alsmede 
de opslag-, verwerkings- en ondergrondtemperatuur. Om de locatiespecifieke verbruikshoeveelheden te 
bepalen, wordt een vooronderzoek geadviseerd.

Veiligheidsvoorschriften
Let op de gevarenaanduidingen en veiligheidsadviezen op de etiketten en veiligheidsinformatiebladen 
en de algemene verwerkingsinstructies. GISCODE: ZP1

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 02/20. 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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