
1 

MC-Bauchemie Sp. z o.o. • ul. Wyścigowa 39 • 53-011 Wrocław • Tel. +48 71 339 77 44 • Fax: +48 71 339 77 44 

biurowroclaw@mc-bauchemie.pl • www.mc-bauchemie.pl 
 
 

 
MC-DUR 1009 HB 
Warstwa  sczepna  z  żywicy  epoksydowej  
dla  zaprawy  wyrównawczej  MC-DUR 1000 Parat 09 

Właściwości produktu 

 Na bazie żywicy epoksydowej 

 Dwukomponentowa 

 Przetestowana jako warstwa sczepna dla zaprawy wyrównawczej MC-DUR 1000 Parat 09 

 Dopuszczenie Ogólnobudowlane Nr Z-36.12-79 i Z-36.12-85 
 

Zakres zastosowania 

 Warstwa sczepna dla MC-DUR 1000 Parat 09 przy wzmacnianiu konstrukcji budowlanych w Sys-
temie MC-CFK. Do stosowania zarówno wewnątrz jak i  na zewnątrz (także przy ciągłym użytko-
waniu), w budownictwie nowym oraz budynkach remontowanych. 

 REACh- oczekiwane scenariusze ekspozycji: czasowy kontakt z wodą, stała inhalacja, obróbka 
 

Aplikacja 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże musi być czyste i wolne od wszelkich 
luźnych części, kurzu, oleju, tłuszczu i tym po-
dobnych elementów działających rozdzielczo. 
Wytrzymałość podłoża na odrywanie musi od-
powiadać wymaganiom podanym w Dopuszcze-
niach Ogólnobudowlanych. Aby uzyskać wyma-
ganą szorstkość podłoża kruszywo musi zostać 
odkryte. 

Mieszanie 

MC-DUR 1009 HB jest materiałem dwu-
komponentowym i składa się z części bazowej 
oraz utwardzacza. Oba składniki są dostarczane 
w odpowiednich proporcjach. Przed zastosowa-
niem należy wymieszać komponent bazowy z 
utwardzaczem przy pomocy mieszadła wolnoob-
rotowego, na jednorodną, homogeniczną masę. 
Konieczne jest całkowite opróżnienie pojemnika 
z utwardzaczem do puszki ze składnikiem  ba-
zowym aby zachować właściwe proporcje 
składników.  
  

Nanoszenie 

Warstwę sczepną MC-DUR 1009 HB nanosi się 
na przygotowane wcześniej podłoże za pomocą 
pędzla lub wałka. Następnie na świeżą warstwę 
sczepną nakłada się zaprawę wyrównawczą MC-
DUR 1000 Parat 09 metodą „mokre na mokre”. 

Wskazania szczególne 

Wysokie temperatury skracają, a niskie tempera-
tury wydłużają czasy, podane w tabeli „Właściwo-
ści techniczne” (dotyczy zakresu poniżej tempe-
ratury „mięknięcia” materiału). Można przyjąć, że 
każdy wzrost temperatury o 10°C powoduje skró-
cenie czasu o połowę, a zmniejszenie temperatu-
ry o 10°C powoduje podwojenie podanego czasu. 

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 

Koniecznym jest zapoznanie się właściwościami 
materiału MC-DUR 1009 HB. Należy zatem 
zwracać szczególną uwagę na wskazówki doty-
czące bezpieczeństwa umieszczone na etykie-
tach pojemników z materiałem. Dodatkowe wska-
zówki dotyczące bezpieczeństwa są zawarte 
w „Kartach charakterystyki substancji niebez-
piecznej” 
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Właściwości techniczne MC-DUR 1009 HB 

Parametr Jednostka Wartość* Uwagi 

Gęstość (mieszaniny) kg/dm³ ok. 1,4 - 

Proporcje mieszania wagowo 7 : 1 Żywica : Utwardzacz 

Lepkość mPa*s 16.200  

Zużycia g/m
2 

ok. 500  

Czas obróbki: minut ok. 90 
ok. 50 
ok. 20 

przy 10°C 
przy 20°C 
przy 30°C 

Warunki obróbki °C 
% 
K 

≥ 8 - ≤ 30 
≤ 85 
3 

temp. powietrza, podłoża i materiału 
wilgotność względna 
powyżej punktu rosy 

Współczynnik rozszerzalności 
termicznej αT 

K
-1

 5 x 10
-5

  

 
 
* Wszystkie dane techniczne odnoszą się do temperatury do +20°C oraz  względnej wilgotności powietrza 50% 

 
 

Cechy produktowe MC-DUR 1009 HB 

Kolor standardowe szary (grau) 

Środek do czyszczenia narzędzi MC-Reinigunsmittel U 

Forma dostawy 3 kg para pojemników 

Składowanie Co najmniej 12 miesięcy przy składowaniu w oryginalnie za-
mkniętych pojemnikach, w chłodnych i suchych w warunkach 
(poniżej 20°C). Dla optymalnych warunków obróbki nie należy 
magazynować materiału w miejscach bardzo chłodnych (najlepiej 
>15°C < 20°C) Chronić przed mrozem! 

Utylizacja W interesie środowiska naturalnego proszę całkowicie opróżniać 
opakowanie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga! Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i najlepszej wiedzy, jednakże nie mogą być trakto-
wane jako prawnie wiążące. Należy bezwzględnie każdorazowo stosować się do prawodawstwa miejscowego, w zakresie przeznaczenia oraz 
zastosowania w obiektach budowlanych. Przy spełnieniu powyższych wymogów odpowiadamy za poprawność przekazanych informacji w ramach 
naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Dostaw i Płatności. Wszelkie doradztwo ze strony naszych Współpracowników, odbiegające od treści 
naszych kart technicznych, jest wiążące jedynie w przypadku pisemnego ich potwierdzenia. W każdym przypadku należy stosować się do ogólnie 
obowiązujących zasad sztuki budowlanej. 

Wydanie 12/15. Niniejszy druk został aktualizowany pod względem technicznym. Unieważnia się dotychczasowe wydania i nie wolno ich stoso-

wać. W przypadku wydania nowej karty, zaktualizowanej pod względem technicznym, wydanie niniejsze traci ważność. 


