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MICOPUR  D 

Gulvbelægning i miljøer med særlig hård belastning; velegnet til mejerier,
bryggerier, slagterier, kemisk industri etc.  
 

ANVENDELSESOMRÅDE: 

Opløsningsmiddelfri  3 komponent polyuretanmørtel til gulvbelægning. PRODUKTBESKRIVELSE: 

EGENSKABER: Særdeles gode egenskaber overfor mekaniske, kemiske og termiske belastninger. 
Gangbar efter 8 timer og fult hærdet efter 3 døgn ved + 20OC 
Kan udlægges i tykkelser fra 4 - 10 mm 

07-01-03 

DATABLAD NR. 

DATO 

Affedtning / fræsning eller slyngrensning og omhyggelig støvsugning.  
Overfladen skal være ren og tør inden påføring. 

Betonoverfladen påføres  MICOPOX W (ca. 0,2 kg pr.m2) som umiddelbart mættes 
med kvartssand (0,6 -1,2 mm) 

FORBEHANDLING: 

PRIMNING: 

MICOPUR D påføres den hærdede primede overfladen med glittebredt, nivaurage 
eller udlægges til ønsket tykkelse med afretningsskinner.  
Derefter pigrulles den udlagte massen og overrulles let med en malerulle.  
Det er vigtigt at massen bliver omhyggelig komprimeret. 

PÅFØRING: 

Værktøj rengøres med acetone eller Micorens. Hærdet materiale fjernes mekanisk. RENGØRING: 
Se Arbejdshygjenisk Brugsanvisning MILJØ OG SIKKERHED: 
Se eget vedligeholdsdatablad VEDLIKEHOLD: 

2,6 

TEKNISKE DATA: 
A komponent Kg 

3,12 B komponent Kg 
20 C komponent Kg 

25,7Sæt A+B+C Kg 

2,05 Egenvægt gr/cm3 
45 Trykstyrke 

13 Bøjestrækfasthed N/mm3 

1400 E-modul * N/mm3 

- Viskositet Pa.S 

10 Pot life +20o C Min. 
Ca.2 kg pr.mm/m2 Forbrug. 

N/mm3 

100 Tørstofindhold % 

+5 Laveste hærde temperatur 

2,6:3,12:20 Blandingsforhold i vægt. 

 

oC 

Specielle oplysninger: Må kun udføres af autoriseret specialentreprenør 

Lagring: Tørt og frostfrit, beskyttet mod direkte sollys 

Holdbarhed: 6 måneder 

BLANDING: Komponent. A + B blandes med elektrisk boremaskine og piskeris i  minimum  
2 minutter, derefter tilsættes komponent C og der blandes til massen er homogen. 
Minimum i 3 minutter 

 

 

Oplysningerne i dette datablad er baseret på vor nuværende viden og erfaring og må betragtes som retningsgivende og  genstand for vurdering i hvert enkelt tilfælde. 

Beton-apoteket ApS 
Naverland 2 
DK-2600 Glostrup 
Tlf.: 3634 1900 
www.beton-apoteket.dk 

Dysterud Gaard       N-2100  Skarnes         Norge 
Tlf.:+47 6296 3385                 Fax.:+47 6296 4647 

PRODUCENT IMPORTØR 

* DIN 1164 efter 3 døgn 


