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Wat zijn vochtuithardende
verfsystemen of MCU’s ?
Eéncomponentsystemen zijn heel gebruiksvriendelijk: geen mengfouten, geen pot-life, veel tijdswinst en
hebben, in tegenstelling tot de traditionele tweecomponent epoxy’s, minder verpakkingsafval.
Dankzij hun hoogwaardige polyurethaanharsen en hun specifieke formule, kunnen ze gebruikt worden
in extreme klimatologische omstandigheden: van Siberische- tot equatoriale klimaten.
Omdat ze heel oppervlaktetolerant zijn, maken ze het werk gemakkelijker omdat diverse ondergronden
met één type verf behandeld kunnen worden. Door hun gebruiksgemak vormen ze de beste keuze
bij het verven van ondergronden die moeilijk te bereiken en/of onmogelijk volledig te ontroesten zijn.
Bovendien garanderen de Libert Paints’ MCU’s ook een duurzame bescherming als er slechts een
beperkte voorbereiding mogelijk is.
Ons gamma bevat de volgende producten:
•
•
•
•
•

Polysilco HS Universal
Polyfix
Polyzinc
Polymicace
Polyguard

• Polygloss

Kortom, een verf voor extreme situaties!
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Voordelen van Libert Paints MCU :
•

Kunnen aangebracht worden in omgevingen met een relatieve vochtigheidsgraad tot 98% en zelfs in maritieme
omgevingen

•

Als de ondergrond droog is, kan de MCU geappliceerd worden bij vriestemperaturen tot hoge temperaturen bij 40°C,
gemeten op het oppervlak

•

Heel goed bestand tegen zuren, chemische bestanddelen, oliën, vetten en alkaliën

•

Gemakkelijk voor te bereiden en aan te brengen

•

Minder problemen aangezien er geen mengfouten kunnen gebeuren

•

Heel goede hechting op roestige objecten, oude verfstroken of middelmatig voorbereide staaloppervlakten

•

Snelle stress weerstand: een plotse verandering in klimatologische omstandigheden hebben geen effect op de
uitharding en de kwaliteit van de coating

•

Geen pot-life

•

Langdurige corrosiebescherming – zelfs onder heel extreme omstandigheden

•

Kan deel uitmaken van een cathodisch beschermingssysteem

•

Zinkrijke primer kan toegepast worden als een koude galvanisatie

•

MCU verfsystemen zijn bestand tegen een constante temperatuur van 120°C en een piektemperatuur van 150°C

Het MCU-gamma omvat volgende producten :
Polyfix
1L • 5L
≥ 0°C

≤ 98%

Polyfix is een ééncomponent, vochtigheidsreactieve polyurethaan, geschikt als fixator voor
herstelling van gecorrodeerde en beschadigde oppervlakken.
Door de bijzondere combinatie van polyurethaanharsen biedt Polyfix een goede hechting en
een opmerkelijke elasticiteit. Met zijn lage viscositeit en hoge indringingskracht voorkomt Polyfix
verdere uitbreiding van roest. Het kan overschilderd worden met Polysilco HS Universal of
andere oppervlaktetolerante primers. Op die manier kan een langdurend beschermingssysteem
opgebouwd worden.
Polyfix heeft de volgende specifieke eigenschappen:
• Appliceerbaar bij een temperatuur tussen 0°C (geen ijs) en +40°C (op het oppervlak);
relatieve vochtigheid tussen 30 en 98% (geen condensatie)
• Aan te brengen met borstel
• Kleur: Transparant
• Glans: Satijn

Opgelet: Afhankelijk van de vereiste volumes en locatie zijn niet alle verpakkingen beschikbaar

Het MCU-gamma omvat volgende producten :
Polysilco HS Universal

Polyzinc

1L • 5L • 20L

1L • 2.5L • 10L

≥ 0°C

≥ 0°C

≤ 98%

Polysilco HS Universal is een ééncomponent reactieve polyurethaanverf
die met de vochtigheid van de lucht uithardt. Polysilco HS Universal heeft de volgende
specifieke eigenschappen:
• Universele hechting : heel goede hechting direct op aluminium, galvanisatie, staal
• Goede anticorrosie-eigenschappen op bovenvermelde ondergronden door gebruik van een
zinkvrij anticorrosiepigment
• Ideale hoogwaardige primer wanneer voorbereiding van het oppervlak door zandstralen niet
mogelijk is
• Heel goede droging en uithardingseigenschappen, ook bij lage temperaturen (tot 0°C)
• Aan te brengen met rol, borstel of door spuittoepassing
• Hoog vastestofgehalte
• Goede elasticiteit (indirecte en directe impactweerstand)
• Kan worden aangebracht bij temperaturen tussen de 0°C en 40°C en een luchtvochtigheid
tussen 30% en 98% (geen condensatie). De temperatuur van het oppervlak moet 3°C
hoger zijn dan de temperatuur van het dauwpunt
• Kleur: Oxiderood

Opgelet: Afhankelijk van de vereiste volumes en locatie zijn niet alle verpakkingen beschikbaar

≤ 98%

Polyzinc is een zinkstofrijke ééncomponent polyurethaanverf die chemisch reageert met
de vochtigheid in de lucht. De hechting op gezandstraalde ondergrond is heel goed en de
elasticiteit overtreft deze van klassieke tweecomponent zinkstofverven. Polyzinc hardt nog uit
bij lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid. Het product wordt aangewend als shopprimer
en als onderlaag in hoogwaardige anti-corrosiesystemen. Polyzinc heeft de volgende specifieke
eigenschappen:
•

•
•
•

•

Polyzinc bevat 92% zinkpoeder (gewicht in de droge verffilm). Daardoor kan het gebruikt
worden voor koude galvanisatie en biedt het een uitstekende cathodische bescherming
van staal (SA tot 2,5)
Hoogperformante primer die extralange bescherming tegen corrosie biedt, wanneer
tussenlaag en toplaag aangebracht worden
Appliceerbaar met borstel, pneumatisch- of airless pistool
Polyzinc kan worden aangebracht bij een relatieve vochtigheid tussen 30-98% (geen
condensatie). De lucht- en oppervlaktetemperatuur horen tussen 0°C (geen ijs) en +40°C
te liggen. De temperatuur van het oppervlak moet 3°C hoger zijn dan de temperatuur van
het dauwpunt
Kleur: Grijs

Opgelet: Afhankelijk van de vereiste volumes en locatie zijn niet alle verpakkingen beschikbaar

Het MCU-gamma omvat volgende producten :
Polymicace

Polyguard

1L • 5L • 20L

1L 1L
• 5L
• 5L
• 10L
• 20L
• 20L

≥ 0°C

≥ 0°C

≤ 98%

≤ 98%

Polymicace is een ééncomponent, vochtigheidsreagerende polyurethaanverf, met
ijzerglimmer gepigmenteerd. Door de bijzondere lamellaire pigmentatie worden goed gesloten
verffilmen verkregen met hoge water- en corrosieweerstand. De inerte pigmentatie en het
polyurethaanbindmiddel bieden een hoge chemische weerstand. Polymicace wordt aangewend
als tussen- en/of eindlaag in ééncomponent polyurethaan anticorrosiesystemen.

Polyguard is een ééncomponent, vochtigheidsreagerende polyurethaanverf gepigmenteerd
met specifiek inerte lamellaire pigmenten en glimmende ijzeroxide. Polyguard wordt sterk
aanbevolen voor immersietoestanden (zeewater, water of bodem).

Polymicace heeft de volgende eigenschappen:

Polyguard heeft de volgende eigenschappen:

• Polymicace kan worden aangebracht met borstel, rol, pneumatisch of airless pistool
• Polymicace kan worden aangebracht bij temperaturen tusen de 0°C (geen ijs) en 40°C en
met een luchtvochtigheid tussen 30% en 98%. De temperatuur van het oppervlak moet
3°C hoger zijn dan de temperatuur van het dauwpunt
• Kan als eindlaag worden toegepast als de film niet in contact komt met direct zonlicht
• Kleur: Grijs
• Glans: Mat

• Door de bijzondere lamellaire pigmentatie worden goed gesloten verffilmen verkregen met
hoge water- en corrosieweerstand
• De inerte pigmentatie en het polyurethaanbindmiddel bieden een hoge chemische
weerstand
• Polyguard is hét teervrij alternatief, daar waar normaal teerhoudende producten gebruikt
worden
• Kleur: Zwart
• Glans: Mat

Opgelet: Afhankelijk van de vereiste volumes en locatie zijn niet alle verpakkingen beschikbaar

Opgelet: Afhankelijk van de vereiste volumes en locatie zijn niet alle verpakkingen beschikbaar

Het MCU-gamma omvat volgende producten :
Polygloss

ADDITIVE
Additive
MCU
MCU
HB
HB

1L • 5L

0,2L • 0,8L

≥ 0°C

≤ 98%

≤ 98%

Polygloss-verven zijn ééncomponent vochtigheidsreagerende eindlakken gebaseerd op een
alifatisch polyurethaan. Polygloss is een esthetische afwerkingslaag van hoge kwaliteit. Polygloss
kan worden aangebracht als eindlaag op MCU-tussenlagen of primerlagen. Bovendien kan
Polygloss ook aangebracht worden op 2K PU en epoxysystemen.

Additive MCU HB kan de maximale toegelaten laagdikte tijdens applicatie gemakkelijker
doen bereiken en dat zonder gevaar op blaasvorming. Additive MCU HB kan toegevoegd
worden bij Polysilco HS Universal, Polymicace en Polyguard.

Polygloss heeft de volgende eigenschappen:

Additive MCU HB heeft de volgende eigenschappen:

•
•
•
•
•
•
•

• Heeft geen invloed op anticorrosie-eigenschappen van de producten, de glansgraad, de
adhesie van Polysilco HS Universal op verschillende ondergronden of op de adhesie van
Polymicace of Polyguard op de primerlaag
• Zorgt voor het makkelijker aanbrengen van de verf en voor een hogere laagdikte
• Pot life: 7u
• Kleur: Transparant

Buitenbestendigheid met goed kleur- en glansbehoud
Hoge chemische weerstand
Hoge abrasieweerstand
Excellente vuilafstotende eigenschappen
Hoge impactweerstand
Beschikbaar in RAL 9005 - RAL 6001 - wit - andere kleuren verkrijgbaar op aanvraag
Glans: Hoogglans

Opgelet: Afhankelijk van de vereiste volumes en locatie zijn niet alle verpakkingen beschikbaar

Opgelet: Afhankelijk van de vereiste volumes en locatie zijn niet alle verpakkingen beschikbaar

Onze technische specificaties samengevat :
Libert Paints is een van de eerste producenten van deze specifieke
technologie. Miljoenen vierkante meters staal van over de hele wereld
zijn al beschermd door Libert Paints’ MCU’s en dat al meer dan 40
jaar!
Libert Paints heeft een lange traditie van gedegen labo-onderzoek. Al
onze MCU-producten zijn intern ontwikkeld en uitvoerig getest voor
ze aan de klant worden geleverd. Vele testen doen we intern met
eigen meetapparatuur. Andere testen laten we extern uitvoeren zoals
bijvoorbeeld bij het WTCB, het CORI, Unifap, ... . Op die manier dagen
we onszelf voortdurend uit en proberen we steeds de ideale producten
voor u te ontwikkelen. Gedetailleerde testrapporten zijn op aanvraag
beschikbaar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corrosietesten volgens ISO 12944
Zoutneveltesten volgens ASTM B117 en ISO 7253
Hechtingstesten volgens ISO 2409, ASTM D3359 en NF EN 24624
Weathering test volgens NFT 34-550
Condensatietesten volgens ISO 6270-1
Corrosietesten volgens NORSOK M-501
Chemische weerstandtesten volgens ISO 2812-1 en DIN 50017
Impacttesten volgens ASTM D2794-84
Elasticiteitstesten volgens Erichsen DIN 53156
Immersion/Freeze/Dry-test volgens ISO 2812-2

Door onze jarenlange ervaring als verfproducent en onze heel
uitgebreide referentielijst van MCU, kunnen wij u met vertrouwen deze
hoog-performante verf aanbevelen.

Verfsystemen :
MCU (Moisture Curing Urethane)

Staal - Galvanisatie - Aluminium

Voorbereiding
zandstralen
SA 2,5

Fixator

-

Grondlagen

Polyzinc

Mechanische voorbereiding ST2

Roestvorming

Geen roestvorming

Polyfix

-

Polysilco HS Universal

Tussenlagen

Polymicace of Polyguard

Eindlagen

Polygloss of Cryltane DTS of Mixtane of Fixtane Finish

Onze technische specificaties samengevat :
Polysilco HS
Universal

Polyfix

Polyzinc

Polymicace

Polyguard

Polygloss

Mat

Satijn/Glanzend

Mat

Mat

Mat

Hoogglans

Densiteit (bij 20°C)

1,32 ± 0,05 g/ml

1,15 ± 0,05 g/ml

3,17 ± 0,05 g/ml

1,52 ± 0,05 g/ml

1,55 ± 0,05 g/ml

1-1,4 g/ml

Vaste stof gehalte
• In volume
• In gewicht

66 ± 2%
77 ± 2%

64 ± 2%
69 ± 2%

61 ± 2%
89 ± 2%

66 ± 2%
79 ± 2%

66 ± 2%
82 ± 2%

52-65%
58-65%

300 g/L

315g/L

342 g/L

< 300 g/L

< 295 g/L

370 - 430g/L

1u
4u
6u

4u
8u
12-16 u

15 min
30 min
4u

1u
2,5 u
6u

1u
2,5 u
6u

2u
5u
10 u

Overschilderbaar na
(bij 20°C)

6u

12-24 u

4u

6u

6u

12 u

Aanbevolen
laagdikte (in micron)

60-80
120*

20-30

40-60

60-100
160*

60-100
160*

40

16,5 m²/L
(40 micron)

16 m²/L
(40 micron)

15,4 m²/L
(40 micron)

7,5 m²/L
(80 micron)

7,5 m²/L
(80 micron)

10,5-14 m²/L

Glans
Gardner 60°

VOC
• Onverdund

Droogtijden (bij 20°C)
• Stofdroog
• Kleefvrij
• Droog

Theoretisch
rendement
(droog)

*Mits toevoeging van Additive MCU HB
Voor een meer gedetailleerd overzicht, vraag gerust onze individuele technische fiches of testrapporten.

Toepassingsgebieden :
•

• Siberische weersomstandigheden
• Equatoriale- en tropische klimaten
• Maritieme omgevingen
• Bruggen & Sluizen
• Kranen
• Olie & Gas
• Opslagtanks
• Pijpleidingen
• Offshore en havenmateriaal
• Antennes
• Staalconstructies
• Koeltorens en andere betonnen constructies
• Energie: hoogspanningspylonen, liften, lantaarnpalen, ...

Verdere info over Libert Paints:
neem contact op met onze
technisch-commerciële medewerkers

Haven 8210A | Langerbruggekaai 6 | 9000 Gent

T: +32 (0)9 216 88 70
F: +32 (0)9 226 61 81
info@libertpaints.com
www.libertpaints.com
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