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MC-PowerCoat Cat  

Przyspieszacz wiązania dla MC-DUR PowerCoat 

Właściwości produktu 

• Przyspiesza wiązanie produktów serii MC-DUR PowerCoat 200/240/280 

Zastosowanie produktu  

• Przyspieszanie wiązania hybrydowych powłok podłogowych Pu/mineral 

• Szybsze uruchomienie, szybszy powrót do eksploatacji 

• Szybkie utwardzanie nawet w niskich temperaturach 

Sposób zastosowania 

Aplikacja: 
Produkty MC-DUR PowerCoat 200/240/280 wymieszać zgodnie z instrukcją 
zawartą kartach technicznych. Po 2 minutach mieszania zaprawy (składniki 
A/B/C/D) dodać do niej pełną ilość opakowania przyspieszacza. Następnie 
mieszać przez kolejną minutę w celu ujednolicenia masy. 
 
Stosunek dozowania MC-DUR PowerCoat Cat do MC-DUR PowerCoat 
200/240/280 zgodnie z tabelą: 
 

Temp. 
aplikacji 
°C 

Ilość 
przyspieszacza 
ml 

Czas 
obróbki 
min. 

Obciążenie 
mechaniczne 
h 

Odporność 
na wodę 
h 

10 70 10 5 12 

15 50 10 5 12 

20 35 10 5 12 

 
 
Podany czas obróbki obejmuje rozkładanie, wyrównywanie oraz tam gdzie jest 
to przewidziane zasypywanie piaskiem. Wszystkie te czynności muszą być 
zakończone w podanym czasie obróbki. Podane ilości przyspieszacza odnoszą 
się do jednego standardowego pojemnika MC-DUR PowerCoat 200/240/280. 
 

 

Uwagi specjalne:  
Specjalne wskazówki: Stopień zużycia, czas 
stosowania, dostępność i osiągnięcie odporności są 
zależne od temperatury i miejsca. Patrz nasza instrukcja 
"Żywice reaktywne". Stosowanie MC-DUR PowerCoat 
Cat skraca dostępny czas obróbki dlatego może się 
okazać, że mogą wystąpić problemy z usunięciem  
śladów po pacach i szpachlowaniu. 
Na sąsiadujących  polach należy rozkłądać tylko 
materiał z taką samą zawartością przyspieszacza. 
Przed utwardzeniem świeża powłoka ma większą 
skłonność do przyciągania brudu i ulegania 
zabrudzeniom. W zależności od warunków lokalnych, 
wczesna ekspozycja na wodę może wpłynąć na poziom 
połysku. 
Wczesne narażenie na działanie chemikaliów i światła 
może prowadzić do zmian kolorystycznych, jednak 
zjawiska te zwykle nie wpływają negatywnie na 
użytkową jakość posadzki. Powierzchnie obciążone 
chemicznie i mechanicznie mają nieuchronną tendencję 
do ulegają zużyciu w wyniku eksploatacji. Dlatego 
zaleca się regularne kontrole i konserwację. 
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Właściwości techniczne produktu MC-PowerCoat Cat 

Parametr Jednostka miary Wartość* Uwagi 

Gęstość g/cm² ok. 1,16 przy 20°C 

Czas obróbki minuty ok. 10 przy 20°C i 50 % względnej wilgotności powietrza 

Warunki aplikacji °C 

% 

K 

≥10≤30 

≤85 

3 

temp. powietrza, podłoża, materiału  

wilgotność względna 

powyżej punktu rosy 

Charakterystyka produktu MC-PowerCoat Cat 

Barwa przezroczysty 

Sposób dostawy kanister 2,5 l 

Warunki przechowywania Można przechowywać w chłodnych (poniżej 20°C) i suchych warunkach przez 12 miesięcy w 
oryginalnych, nieotwartych opakowaniach. Chronić przed mrozem. 

Usuwanie odpadów Należy dokładnie opróżniać pojemniki. 

 
* Podane wartości są wynikiem badań laboratoryjnych, które zostały przeprowadzone w temp. 21 °C +/-2 °C i względnej wilgotności powietrza 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


