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MC-DUR 1000 Parat 09 
Barwna, dwukomponentowa  zaprawa  wyrównawcza 
z  żywicy  epoksydowej  do  wzmocnień  konstrukcyjnych 

Właściwości produktu 

 Dwukomponentowa zaprawa na bazie żywicy epoksydowej (PC) 

 Wysoka wytrzymałość mechaniczna 

 Stabilna konsystencja 

 Szybki przyrost wytrzymałości, nawet w niskich temperaturach (≥ 8°C) 

 Przetestowana jako zaprawa wyrównawcza w systemie MC-CFK-System 

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

Zakres zastosowania 

 Wyrównywanie raków i jam usadowych na powierzchniach betonowych -  poziomych, pionowych 
i pułapowych 

 Wyrównywanie powierzchni betonowych do poziomu ≤ 5 mm 

 Przetestowana jako zaprawa wyrównawcza do wzmacniania elementów budowlanych w systemie 
MC-CFK-System 

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

Aplikacja 

System produktów 
Zaprawa wyrównawcza MC-DUR 1000 Parat 09 
można stosować wyłącznie z dopuszczoną w 
systemie warstwą sczepną MC-DUR 1009 HB. 

Przygotowanie podłoża / Mieszanie 
Patrz karta techniczna: „Podłoże i przygotowa-
nie podłoża” oraz „Obróbka żywic reaktywnych”. 
Zastosowanie oraz przygotowanie podłoża musi 
być także zgodne z wiedzą techniczną i Do-
puszczeniem Ogólnobudowlanym.   

Warstwa sczepna 
Warstwę sczepną stanowi MC-DUR 1009 HB 
nakładany pędzlem lub wałkiem. Patrz karta 
techniczna „MC-DUR 1009 HB”. 

Nanoszenie 
MC-DUR 1000 Parat 09 należy nakładać za 
pomocą kielni, pacy lub podobnych narzędzi na 
warstwę sczepną w technologii „świeży na świe-
żo”.  
Konsystencja zaprawy jest dopasowana do na-
kładania na powierzchnie o nierównościach ≤ 5 
mm. W przypadku nakładania grubszych warstw   

zaprawy na powierzchniach pionowych lub sufi-
towych należy kontrolować szorstkość podłoża 
i temperaturę. 

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 1000 Parat 09. 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 niebezpiecz-
nej” 
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Właściwości techniczne MC-DUR 1000 Parat 09 

Parametr Jednostka Wartość* Uwagi 

Gęstość (mieszaniny) kg/dm³ ok. 1,8 - 

Proporcje mieszania wagowo 82 : 18 Żywica : Utwardzacz 

Lepkość mPa*s pasta  

Zużycia kg/m
2 

ok. 1,8 na każdy mm grubości 

Grubość warstw mm ok. 2÷10 W przypadku grubszych warstw  
materiał należy nakładać etapami. 

Czas obróbki: minut ok. 60 
ok. 30 
ok. 15 

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 temp. punktu rosy 

Współczynnik rozszerzalności 
termicznej αT 

K
-1

 2,7 x 10
-5

  

Wytrzymałość na ściskanie / 
rozciąganie 

N/mm
2
 62/30 

74/33 
po 1 dniu 
po 7 dniach 

Moduł sztywności E N/mm
2
 ok. 9.200  

Wytrzymałość na odrywanie N/mm
2 

≥ 3 1 dniowy beton (stempel o średnicy 
50 mm), rozerwanie 100% w betonie  

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

 

Cechy produktowe MC-DUR 1000 Parat 04 

Kolor standardowe Szary (grau) 

Środek do czyszczenia narzędzi MC-Reinigunsmittel U 

Forma dostawy Pary pojemników  10 kg (specjalne opakowania na życzenie) 

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. 


