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MC-DUR Finish M  

Środek matujący do nanoszenia w powłokach samopoziomujących MC-DUR 

Właściwości produktu 

• Matowienie błyszczących powłok samopoziomujących MC-DUR 

• Zwiększenie stopnia antypoślizgowości 

Zastosowanie produktu  

• Środek matujący do nanoszenia na powłokach  samopoziomujących MC-DUR 

Sposób zastosowania 

Aplikacja: 
Składniki bazy i utwardzacza stosowanej powłoki samopoziomującej MC-DUR należy mieszać i nakładać zgodnie z kartą techniczną 
produktu. Bezpośrednio po nałożeniu powłoka jest odpowietrzana na całej powierzchni za pomocą wałka kolczastego. Po całkowitym 
odpowietrzeniu materiał MC-DUR Finish M nanosi się równomiernie na całej powierzchni za pomocą pistoletu lejkowego na świeżą 
powłokę samopoziomującą MC-DUR. Przed nałożeniem zaleca się wykonanie powierzchni próbnej. 
 
Uwagi specjalne:  
W zależności od warunków oświetleniowych i wielkości posadzki nie można wykluczyć lekkiego zmętnienia powierzchni. Należy w 
odpowiednim stopniu zadbać o bardzo dobre rozlanie i wypoziomowanie powłoki  MC-DUR. Po wymieszaniu materiał MC-DUR Finish 
M należy przelać do czystego pojemnika i ponownie wymieszać. Patrz karta informacyjna "Przetwarzanie żywic reakcyjnych". Pod 
wpływem chemikaliów mogą wystąpić zmiany w odcieniu koloru, które z reguły nie wpływają na  jakość użytkową posadzki.. 
Powierzchnie obciążone chemicznie i mechanicznie ulegają zużyciu w wyniku normalnej eksploatacji. Prosimy przestrzegać 
pozostałych wskazówek w rozdziale "Przetwarzanie żywic reakcyjnych" w odniesieniu do spójności kolorystycznej materiałów. 
 
 
 

 

 
 
  

 
  

 

Właściwości techniczne produktu MC-DUR Finish M 

Parametr Jednostka miary Wartość Uwagi 

Gęstość kg/l 0,64  

Zużycie g/m² ok. 40-50  

Charakterystyka produktu MC-DUR Finish M 

Barwa przezroczysty 

Sposób dostawy wiadro 4 kg 

Warunki przechowywania Może być przechowywany w chłodnych i suchych warunkach przez co najmniej 24 miesiące w 
oryginalnych, nieotwartych opakowaniach. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu! 

Usuwanie odpadów Należy dokładnie opróżniać pojemniki. 

Wskazówki dot. bezpieczeństwa. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z informacjami, dotyczącymi rodzaju zagrożenia oraz środkami ostrożności, znajdujących się na etykietach produktu oraz w 
kartach charakterystyki. 
Uwaga: Dane zamieszczone w niniejszej informacji bazują na naszych doświadczeniach i najlepszej wiedzy, nie są one jednakże wiążące.  Należy zawsze dostosować je do danego obiektu budowlanego, 

rodzaju zastosowania i specyficznych dla danego miejsca wymagań. Nasze informacje odnoszą się do ogólnie uznanych zasad technicznych, których należy przestrzegać w trakcie obróbki materiału. W 

ramach tych założeń ponosimy odpowiedzialność za prawidłowość powyższych informacji w ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy. Zalecenia podane przez naszych pracowników 

różniące się od danych zawartych w karcie są dla nas wiążące o tyle, o ile są one potwierdzone na piśmie. W każdym przypadku należy przestrzegać ogólnych zasad techniki i sztuki budowlanej.  

Wydanie 02/23 PL. Niniejszy druk został aktualizowany pod względem technicznym. Unieważnia się dotychczasowe wydania i nie wolno ich stosować. W przypadku wydania nowej karty, zaktualizowanej pod 

względem technicznym, wydanie niniejsze traci ważność. 


