
MC-Fastpack 2300 top
Ductiel-elastisch, duurzaam afdichtende injectiehars voor beton en
metselwerk

PRODUCTEIGENSCHAPPEN ■ Zeer laagviscoos elastomeerhars op polyurethaanbasis
■ Zeer goed injecteerbaar
■ Indringings-actief door geringe oppervlaktespanning
■ Water verdringend, geen schuimvorming
■ Uitharding onder dynamische spanning
■ Hoge elasticiteit
■ Duurzame waterdichtheid
■ Voldoet aan brandklasse B2 conform DIN 4102 in het injectiemedium
■ CE-conformiteit volgens EN 1504-5: CE U(D2) W(1) (1/2/3/4) (5/40)
■ REACH-beoordeelde blootstellingsscenario's: Watercontact continue, inhalatie periodiek, verwer-

king

TOEPASSINGSGEBIEDEN ■ Ductiel-elastisch afdichtend opvullen van scheuren, voegen en holle ruimten in constructies bij
hoog-, diep-en weg- en waterbouw onder droge, watervoerende en drukwatervoerende omstandig-
heden

■ Injectiewerkzaamheden conform EN 1504-5, DAfStb onderhoudsrichtlijn, ZTV-ING
■ Waterdicht maken van metselwerk tegen indringend, optrekkend vocht
■ Afdichten van buis- en linerverbindingen met schachtconstructies van afvalwatertechnische infra-

structuur
■ Afdichtende injectie van mangatringverbindingen, buisdoorvoeren, mofverbindingen
■ Handmatig aanbrengen met de MC-Fastpack Power-Tool

VERWERKINGSINSTRUCTIES Voorbereidende maatregelen: Voor de injectie is een onderzoek van het bouwwerk resp. de on-
dichtheden volgens de stand en regels van de techniek door te voeren en in een injectieconcept vast
te leggen. Packers moeten voor de injectie worden geplaatst. Een proefinjectie wordt aanbevolen.

Mengen van de componenten: De componenten A en B van MC-Fastpack 2300 top worden tijdens
de verwerking gemengd in de statische menger van het cartridgesysteem en kunnen rechtstreeks
worden geïnjecteerd.

De verwerkingstijd van de hars is afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Door het koelen van de
patronen kan de verwerkingstijd worden verlengd. Verhitting verkort de verwerkingstijd.

Injectie: Twee-componenten injectie wordt uitgevoerd met de MC-Fastpack Power-Tool (verwisselba-
re schaal 1:1/2:1) bij lage injectiedruk.

Voor de injectie worden MC-Hammerpacker LP 12 of MC-Surfacepacker LP aanbevolen.

Bij bouwdeel-/ ondergrondtemperaturen onder < 5 °C is de verwerking ontoelaatbaar.

Neem de aanwijzingen in de ontwerpspecificaties en de veiligheidsinformatiebladen in acht.

Gereedschapsreiniging: Binnen de verwerkingstijd alle oplosmiddelbestendige gereedschappen
met MC-Verdunning PU of MC-Cleaner eco worden gereinigd. Aan- of uitgereageerd materiaal kan
men enkel mechanisch verwijderen.
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TECHNISCHE WAARDE & PRODUCTKARAKTERISTIEK

Kenmerk Eenheid Waarde Opmerkingen
Mengverhouding volumedeel 1 : 1 comp. A : comp. B
Dichtheid kg/dm³ DIN 53479

ca. 1,04
Viscositeit mPa·s ca. 55 DIN EN ISO 3219
Verwerkingstijd minuten ca. 10 EN 1504-5 (tot 1.000 mPa·s)
Verwerkingsvoorwaarden °C 5 - 40 bouwdeel- en ondergrondtemperatuur
Rek (vrij) % ca. 100
Rek (in de scheur) % ca. 11 - 17 EN 12618-2
Hechttreksterkte N/mm² ca. 1,31 DIN EN 12618-1
Oppervlakte spanning mN/m 34,651 Krüss-processor, Tensiometer K100
Glasovergangstemperatuur °C -34,2 DIN EN ISO 11357-2
Uitzetting (met water) % ca. 4 EN 14406

Alle technische kenmerken zijn laboratoriumwaarden en bepaald bij 21°C ± 2°C en 50% relatieve
vochtigheid.

Kleur lichtbruin
Reinigingsmiddel MC-Verdünnung PU, gebruik nooit water of waterhoudende reinigingsmiddelen.
Leveringsvorm 8 x 400 ml cartouchen per doos met 10x MC-Quadro Mixer (1:1,2:1)
Opslag In ongeopende originele verpakking en bij temperaturen tussen 5°C en 35°C in een droge omgeving

minstens 18 maanden houdbaar.
afvalverwijdering Wegwerpverpakkingen volledig legen. Raadpleeg ons informatieblad "Lege transport- en verkoop-

verpakkingen terugnemen". Op verzoek sturen wij u deze graag toe.

Veiligheidsinstructies
Neem de gevarenaanduidingen en veiligheidsadviezen op de etiketten en veiligheidsinformatiebladen in acht. GISCODE: PU40

Opmerking: De informatie in dit gegevensblad is gebaseerd op onze ervaring en beste kennis, maar is niet bindend. Zij moeten worden afgestemd op de desbetreffen-
de bouwobjecten, het beoogde gebruik en de bijzondere plaatselijke eisen. De van de standaardtoepassing afwijkende objectvoorwaarden worden vooraf gecontroleerd
door de planner en vereisen individuele goedkeuring. Het deskundige en technische advies van MC vervangt niet de planning van de bouwgeschiedenis. Voor zover dit
het geval is, zijn wij in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden aansprakelijk voor de juistheid van deze gegevens. Aanbevelingen van onze medewerkers
die afwijken van de technische merkbladen zijn voor ons slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd. In ieder geval moeten de algemeen aanvaarde regels van
de technologie in acht worden genomen. De informatie in dit technische gegevensblad geldt voor het product dat wordt geleverd door het in de voetnoot vermelde land.
Er dient te worden opgemerkt dat specificaties in andere landen hiervan kunnen afwijken. Neem de in het buitenland geldige productinformatiebladen in acht. Het laatste
technische gegevensblad is van toepassing; de datum van uitgave in de voetregel moet in acht worden genomen. Alle eerdere edities zijn ongeldig en mogen niet meer
worden gebruikt. De laatste versie kan bij ons worden aangevraagd of van het internet worden gedownload. [2200011322]
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