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MC-PowerPro HCR 
Twardoelastyczny system powłokowy na powierzchnie silnie obcią-
żane chemicznie, w rolnictwie, w gospodarce ściekami i odpadami 
 

Właściwości produktu 

 Dwuskładnikowa, pigmentowana kombinacja polimerów, ze zintegrowaną technologią DPM  

 Spoiwo nie zawierające nonylofenolu, po związaniu elastyczne 

 Odporny na korozję kwasową spowodowaną działaniem biogenicznego kwasu siarkowego (BSK) 

 Odporny na gnojówkę, gnojowicę i soki kiszonkowe 

 Bardzo dobra odporność na ścieranie, powłoka przejezdna dla pojazdów z ogumieniem pneuma-
tycznym 

 Do nakładanie wałkiem, poprzez szpachlowania oraz metoda natrysku bezpowietrznego 

 Mostkująca rysy 

 zatwierdzony przez DIBt (Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej) system ochrony powierzchniowej 
MC-PowerPro HCR stosowanej do zabezpieczenia obiektów (instalacji) na gnojówkę, gnojowicę 
i soki kiszonkowe (JGS) oraz na biogaz LA - nr zatwierdzenia Z-59.17-439 

 Zatwierdzenie DIBt uwzględnia również wymogi prawa wodnego zgodnie z §63 ustawy o zasobach 
wodnych. 

 Certyfikowany wg normy EN 1504 część 2 
 

Zakres zastosowania 

 Do stosowania na podłożach wiązanych cementem (beton, żelbet, zaprawy) i na stal 

 Do stosowania w strefach gazowych zamkniętych instalacji ściekowych oraz komór fermentacyjnych 

 Do stosowania w dołach na gnojówkę, zbiornikach na gnojowice, komorach i kanałach gnojowicy,  
silosach kiszonki, silosach przejazdowych, zbiornikach biogazu, fermentatorach biogazu,  
kompostownikach, tacach zbierających, pomieszczeniach do zbierania, na płytach dla obornika 
oraz w obszarach drenażu i napełniania 

 Nie nadaje się do pokrywania stołów paszowych. 

 Scenariusze ocenione przez REACh; okresowy kontakt z wodą, okresowa inhalacja, stosowanie 

 Certyfikowany wg DIN EN 1504 część 2 dla zasady 1, 2, 5 i 8; metody 1.3, 2.2, 5.1 i 8.2 
 

Aplikacja 

Przygotowanie podłoża/budowa systemu 
W celu przygotowania podłoża, zapoznania się 
z wymaganiami wobec podłoża oraz stosowanych 
systemów należy przestrzegać instrukcji „Ogólne 
zasady stosowania MC-PowerPro HCR”. 

Gruntowanie 
Jako grunt na beton zastosować MC-PowerPro 
HCRprimer lub na stal Colusal SP. W tym celu 
należy zapoznać się z instrukcją „Ogólne zasady 
stosowania MC-PowerPro HCR”. 

Mieszanie 
MC-Power Pro HCR składa się z bazy i utwardza-
cza. Komponenty te dostarczane są w zestawach 
dopasowanych ilościowo. Przed zastosowaniem 
oba składniki należy starannie wymieszać za po-
mocą mieszadła wolnoobrotowego, aż do uzyska-
nia jednorodnej masy Po wymieszaniu MC-Power 
Pro HCR należy przelać do czystego pojemnika 
i jeszcze raz wymieszać. 

Sposób stosowania 
Po zakończeniu mieszania MC-Power Pro HCR 
należy nakładać równomiernie, ruchami krzyżo-
wymi na przygotowane i zagruntowane  

podłoże za pomocą wałka z krótkim włosiem. 
Należy przestrzegać zaleconego czasu aplikacji 
materiału. Zaleca się układanie powłoki w trzech 
warstwach (typowe zastosowanie) a przy szcze-
gólnym zastosowaniu (podłoże stalowe / zmienio-
na budowa systemu) w dwóch warstwach. Należy 
zawsze przestrzegać instrukcji „Ogólne zasady 
stosowania MC-PowerPro HCR”. Pracę należy 
wykonywać sprawnymi ruchami, bez pozostawia-
nia śladów łączenia kolejnych warstw materiału. 
Należy zachować zalecane czasy przerw między 
nakładaniem kolejnych warstw. Prac nie należy 
podejmować w czasie deszczu, w warunkach 
wysokiej wilgotności, mrozu lub ryzyka jego wy-
stąpienia. Świeżo nałożone powłoki należy w cią-
gu pierwszych 24 godzin chronić przed wodą, 
intensywnym nasłonecznieniem i powstawaniem 
kondensatu. 

Wskazówki specjalne 
Obciążenia chemiczne i działanie światła mogą 
spowodować przebarwienia, które jednak z reguły 
nie maja wpływu na wartość użytkową. 
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Właściwości  techniczne  produktu  MC-PowerPro HCR 

Parametr Jednostka Wartość* Uwagi 

Gęstość (po wymieszaniu) g/cm
3
 ok 1,24 przy 23

o
C i 50% wilgotności wzgl. powietrza 

Zawartość części stałych obj. % 94,0  

Lepkość (po wymieszaniu) mPa∙s 3 000 przy 23
o
C i 50% wilgotności wzgl. powietrza 

Proporcje mieszania cz. wagowe 10 : 3 baza : utwardzacz 

Typowe zastosowanie** 
(zużycie) 

g/m
2
 250 ÷ 350 

450 ÷ 500 
450 ÷ 500 

1. szpachlowanie*** 
2. pierwsza  warstwa  powłoki  (wałek) 
3. druga  warstwa  powłoki  (wałek) 

Podłoże stalowe 
(zużycie) 

g/m
2
 ok. 300 

ok. 300 
1. pierwsza  warstwa  powłoki (wałek) 
2. druga  warstwa  powłoki (wałek) 

Grubość mokrej warstwy 
(typowe zastosowanie) 

µm ≥ 700 wartość obliczeniowa 

Czas  obróbki minuty 60 
45 
30 

dla temp. +10°C 
dla temp. +20°C 
dla temp. +30°C 

Typowe zastosowanie 
Przerwa technologiczna przed 
naniesieniem następnej warstwy 

godziny 2 ÷ 4 
12 ÷ 24 
12 ÷ 24 

gruntowanie / szpachlowanie 
szpachlowanie / 1. warstwa powłoki (wałek) 
1. warstwa powłoki (wałek) / 2. warstwa powłoki (wałek) 

Odporność na chodzenie po: 
Pełne obciążenie po: 

godziny 
dni 

24 
7 

 
 

Warunki stosowania °C 
% 
K 

≥ 8 - ≤ 30 
≤ 85 
3 

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

 

Charakterystyka produktu MC-PowerPro HCR 

Kolor  RAL 1001, 1013, 1014, 7030, 7032, 6013, 7016 

Wielkość opakowania para opakowań 10 kg 

Magazynowanie 
Przynajmniej 1 rok przy składowaniu w oryginalnie zamkniętych pojemnikach, 
w chłodnych (< 20°C) i suchych w warunkach. Chronić przed mrozem. 

Utylizacja 
Prosimy o całkowite opróżnianie pojemników. Prosimy stosować się w tym wypadku 
do naszych zaleceń zawartych w informatorze dotyczącym utylizacji odpadów – 
akcja „całkowite opróżnianie”, który chętnie przyślemy na Państwa życzenie. 

Dyrektywa UE 2004/42  RL2004/42/EG AII/j (500 g/l) maks. 500 g/l VOC 

Środek do czyszczenia narzędzi: MC-Verdünnung EP 

* Wszystkie parametry techniczne są wartościami laboratoryjnymi i zostały wyznaczone w temperaturze + 23°C  

i wilgotności względnej powietrza wynoszącej 50% 

** Zużycia zależne są od szczelności, nasiąkliwości i rodzaju podłoża. W celu ustalenia zużycia specyficznego  
dla danego obiektu zaleca się wykonać powierzchnie próbną.  

*** MC-PowerPro HCR + 3% MC-Stellmittel TX 19 

 

Uwaga: Dane zamieszczone w niniejszej informacji bazują na naszych doświadczeniach i najlepszej wiedzy, nie są one jednakże wiążące. Należ 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 różnią-
ce 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 01/20. 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. 


