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PRODUKTBESKRIVELSE 
MasterRoc MP 302 er en to-komponent,  vannbindende, 
og akrylbasert injeksjonsharpiks  med lav viskositet.  Pro-
duktet kan benyttes mellom +5 °C og + 40 °C, og innehol-
der verken løsningsmidler eller giftige komponenter.  

MasterRoc MP 302 er godkjent for bruk i  drikkevann.  
 
Komponentene A og B blandes i et forhold på A:B lik 1:1, 
med en - eller to- komponent injeksjonspumpe. Gel-tid kan 
justeres ved å tilpasse mengde akselerator tilsatt kompo-
nent A og løsningen av komponent B. På grunn av de 
vannbindende egenskapene til produktet, er adhesjonen til 
våt overflate god. Det finnes ingen skumreaksjon som har 
negativ effekt på bindemiddelet. Utstyret kan enkelt 
rengjøres med vann.  
 
EGENSKAPER OG FORDELER 
· Svært lav viskositet gir dyp inntrengning i fine 

sprekker og  revner. 
· Vidt spekter av  kontrollerte gel-tider 
· Godt bindemiddel  til våte flater  
· Bearbeidbar mellom +5 °C og + 40 °C  
· Miljøvennlig  
· Ikke-etsende på grunn av høy pH  
· Lavt svelletrykk  
· Kan påføres med standard injeksjonspumpe 
· Fleksibel gel, som tillater strukturell bevegelse  
· Ingen rensemidler nødvendig  

 

PAKNINGSSTØRRELSE 
Standard pakningsstørrelser  

Komponent A:   20 kg kanne 
Akselerator:   1 kg kanne 
Herder:   0,2 kg sekker  

 
Leveres også i:  
Komponent A:   200 kg fat 
Akselerator:   20 kg kanne  
Herder:    0,2 kg sekker 

 
 
 
 

TEKNISKE DATA 
Form/Farge  

Komp.  A Væske/lyseblå 

Akselerator for komp. A væske/fargeløs 
 

Herder for komp. B Pulver/hvitt 

Høyt innhold av aktivt 
materiale 

45 % (miks. 1:1) 

Viskositet ferdigblandet <3 mPa·s 

Forhåndsblandet løsning 
stabil  

I 12 timer 

pH verdi, blandet materia-
le 

ca. 10 

Tetthet (A:B forhold 1:1) 1,05 g/cm3 
 

PÅFØRING 
Blanding  
Se tabell 1 for blandemetoder  
Akseleratoren blandes med vann i henhold til tabell 1 og 
blandes i komponent A, for å aktivere blandingen før bruk. 
Komponent B klargjøres ved å løse opp herdepulveret i 
drikkevann. 
 
Rask versjon: (reaksjonstid 6–8 min ved 20 °C) 
Komponent A:     20 kg 
Akselerator for komp. A:   5 kg (25 %) 
Komponent B (vann):   24,4 kg 
Herder for komp. B:    0,6 kg (2,4 %) 
 
Langsom  versjon: (reaksjonstid 40-50 min ved 20 °C) 
Komponent A:     20 kg 
Akselerator for komp. A:   5 kg (25 %) 
Komponent B (vann):   24,8 kg 
Herder for komp. B:    0,2 kg (0,8%) 
 
Påføring  
Komponent A og  komponent  B injiseres i nødvendig 
volum ved hjelp av en én- eller to-komponent injeksjons-
pumpe med  med  blanderdyse.  
 
 
 



 

 
MasterRoc MP 302 
Tidligere: MEYCO MP 302  
Løsningsmiddelfri, hydrofil  injeksjonsharpiks med lav viskositet  for spesiell  
påføring. 

 

Sep. 2014 

Gel-tid  
Gel-tid for MasterRoc MP 302 avhenger av temperaturen. 
Vanligvis er gel-tiden mellom 3 og 45 minutter. (20 °C) 
 

 
 

Tabell 1: Blandemetoder 
 Pot-life 
  <4 

min 
~5 min ~8 min ~10 min ~15 min ~20 min ~30 min ~40 

min 
~50 
min 
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5 °C n/a 5000/0 3000/2000 1500/3500 4500/500 2650/2350 1500/3450 900/4100 600/4400 
10 °C n/a 5000/0 2000/3000 1100/3900 3100/1900 2200/2800 900/4100 600/4400 500/4500 
15 °C 5000/0 4000/1000 1500/3500 1000/4000 2000/3000 1200/3800 600/4300 400/4550 300/4700 
20 °C 5000/0 3000/2000 1000/4000 900/4100 1200/3800 700/4300 400/4600 200/4800 180/4820 
30 °C 5000/0    550/4450 350/4650    
40 °C  3400/1600 2200/2800 600/4400 250/4750 150/4850    

 
Akselerator i ml per 20 kg MasterRoc MP 302 komponent A 
Vann i ml per 20 kg MasterRoc MP 302 komponent A 

 

 
 
Blanding av akselerator:  
Den samlede mengden akselerator er alltid 5 liter. Meng-
den akselerator vist i diagrammet fylles alltid opp med 
vann til den samlede mengden er 5 liter.  
Eksempel:  
4500 ml akselerator + 500 ml vann = 5000 ml 
 
Blanding av komponent A:  
For herdetid/Pot-Life som vist i diagrammet, bland alltid 20 
kg  komponent A med akselerator  
Eksempel:  
20 kg komponent A + 5 l akselerator  = 25 kg 
 
 

Blanding av komponent B:  
For herdetid /Pot-Life som vist i diagrammet, bland 
24,8 kg vann + 200 g herdepulver = 25 kg  
 
For kortere størkningstid (grønne celler), bland 24,4 kg 
vann + 600 g herdepulver = 25 kg 
 
Advarsel:  
Pot-Life viser til den kombinerte temperaturen til 
omgivelsene og harpiksen! Test alltid Pot-Life med prøver 
før bruk!  I kaldt vær anbefaler vi at MasterRoc MP 302 
oppbevares i romtemperatur (ca. 20 °C). 
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RENGJØRING AV INJEKSJONSUTSTYR 
Utstyret rengjøres enkelt for ikke-herdet materiale med 
vann (hvis mulig med et rengjøringsmiddel).  
 
FORHOLDSREGLER  
Vennligst se vårt sikkerhetsdatablad. 

Unngå kontakt med hud og øyne ved å bruke nødvendig 
verneutstyr, som dress, hansker og vernebriller.  
 
Hvis det skulle oppstå hudkontakt,  vask da grundig med 
vann og såpe. Hvis det skulle oppstå øyekontakt,  skylle 
øyne og kontakt  lege. Herdet MasterRoc MP 302 er 
ufarlig.  
 

 

 
Hindre at produkt ikke kommer inn i det lokale 
avløpssystem og andre vannveier. Søl må samles opp ved 
hjelp av absorberende materialer som sagflis og sand og 
håndteres i samsvar med de lokale reglene. 
 
OPPBEVARING  
I uåpnede, tette beholdere kan komponentene i 
MasterRoc MP 302 oppbevares i opptil 12 måneder, hvis  
de oppbevares tørt og innenfor et temperaturområde på 
+10 °C til +30 °C, beskyttet mot sollys. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BASF AS   
Gullfotdalen 4  
NO-2120 Sagstua  
T +47 62 97 00 20  
F +47 62 97 18 85  
www.master-builders-solutions.basf.no  
 
 
Teknisk informasjon og arbeidsanvisning er overlevert av BASF AS med det formål å hjelpe brukeren til å få det best 
mulige og mest økonomiske resultatet. Våre anvisninger er basert på mange års erfaring og på våre nåværende 
kunnskaper. Fordi arbeidsforholdene hos brukeren ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for resultatene 
som en bruker oppnår ved bruk av dette produktet. Det påligger alltid brukeren å ta de nødvendige forholdsregler i det 
aktuelle tilfellet for å overholde gjeldende regler. Hvis det oppstår tvil om produktets egenskaper eller bruk, skal BASF 
AS kontaktes umiddelbart.  
 
NB Fordi alle våre datablader oppdateres løpende, er det brukerens ansvar å skaffe seg siste versjon. 
 


