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BESKRIVELSE AV PRODUKTET 
MasterRoc MP 309 er en svært reaktiv to-komponent 
harpiksmørtel med lav viskositet for god penetrasjon. 
Produktet herdner raskt og danner en hard, kompakt har-
piks med høy trykkfasthet for stabilisering av grunnen.  
 

BRUKSOMRÅDER 
· Stabilisering av grunnen, spesielt av løsmasser av silt 

og sand. 
· Stabilisering av skråninger i fjell 
 
 
PRODUKTEGENSKAPER 
· Hardt, kompakt materiale med høy trykkfasthet på > 9 

MPa (injisert i DIN ISO 196-sand). 
· God vedheft til oppsprukket fjell, også under våte 

forhold. 
· Svært lav viskositet (kan sammenlignes med vann), 

gjør det mulig å trenge dypt inn i svært fine sprekker 
og sandholdige løsmasser.  

· Rask utvikling av mekanisk styrke. 
· God kjemikalieresistens mot syrer, baser, løsemidler, 

drivstoff osv. 
· Miljøvennlig: Ikke skadelig i kontakt med grunnvann 

og ingen utslipp av farlige stoffer. 
 
EMBALLASJE 
Standard emballasje 
MasterRoc MP 309 Harpiks: 20 kg dunk 
MasterRoc MP 309 Akselerator:   5 kg dunk 
MasterRoc MP 309 Komp. B: 20 kg dunk 
MasterRoc MP 309 Herder: 0,3 kg dunk 
 
Fås også i: 
Harpiks og Komp. B: 200 kg fat eller 1000 kg palletank 
Akselerator:  20 kg dunk eller 200 kg fat 
Herder:   25 kg sekk 
 

 
 
TEKNISKE DATA 

MasterRoc MP 309 Harpiks 

Utseende Klar væske 

Viskositet  (20 ºC) 13 mPa.s 

Tetthet  (20 ºC) 1,07 kg/l 

MasterRoc MP 309 Akselerator 

Utseende   Klar væske 

Viskositet  (20 ºC) 280  mPa.s 

Tetthet  (20 ºC) 1,12 kg/l 

MasterRoc MP 309 Komp. B 

Utseende   Klar væske 

Viskositet  (20 ºC) 10 mPa.s 

Tetthet  (20 ºC) 1,04 kg/l 

MasterRoc MP 309 Herder 

Utseende   Hvitt fast stoff 

Tetthet  (20 ºC) Ca. 2,6 kg/l 

Blandet materiale 
(Blandingsforhold Harpiks: Komp. B 1:1) 

Utseende   Klar væske 

Viskositet  (20 ºC) 13 mPa.s 

Tetthet  (20 ºC) 1,07 kg/l 

Geltid    (20 ºC) 1 til 9 minutter 

Herding  (20 ºC) 10 til 20 minutter 
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BEARBEIDING 
Bland først harpiksen (20 kg) med 1,25 % (0,25 kg) til 25 
% (5,0 kg) av akseleratoren for å aktivere den før bruk. 
Mengden akselerator justeres til ønsket potlife (se tabell 
1). 
 
For å aktivere Komp. B løses 1,5 % (0,3 kg) av herderen i 
11 % (2,2 l) vann. Bland deretter løsningen i Komp. B (20 
kg).  
 
Den aktiverte harpiksen og Komp. B har en potlife på ca. 5 
timer ved 20 °C. De aktiverte komponentene injiseres i 
forholdet 1 : 1 etter volum ved hjelp av en tokomponent 
injeksjonspumpe med en statisk in-line-blander. 
 
Tabell 1: Akseleratordose for justering av geltid 
 

Mengde MasterRoc 
MP 309 Akselerator Geltid 

ved 10 
°C 
[s] 

Geltid ved 
20°C 
[s] [%] 

[kg] 
per 20 kg 
Harpiks 

1,25 0,25 16:28 08:46 

2,5 0,5 11:25 05:53 

5,0 1,0 03:23 02:30 

7,5 1,5 02:18 01:37 

10,0 2,0 01:52 01:16 

12,5 2,5 01:38 01:09 

25,0 5,0 01:05 00:48 

 

Merk: Reaksjonstiden er avhengig av temperaturen i kom-
ponentene og omgivelser.  
 
Merk: MasterRoc MP 309 er ikke egnet til fylling av hul-
rom.  
 
RENGJØRING AV INJEKSJONSUTSTYR 
Ikke-herdnet materiale kan enkelt fjernes fra utstyret ved 
hjelp av vann (om mulig tilsatt et rengjøringsmiddel). 
 

 
 

 
 
OPPBEVARING 
MasterRoc MP 309 kan lagres i opp til 12 måneder, hvis 
det oppbevares tørt og innenfor en temperatur på + 5 til + 
+30 °C i tett lukket beholder. Beskyttes mot sol. 
 

SIKKERHETSTILTAK 
Se sikkerhetsdatabladet for ytterligere sikkerhetstiltak. 
 
Unngå kontakt med hud og øyne ved bruk av nødvendig 
personlig verneutstyr som kjeledress, hansker og verne-
briller.  
 
Ved kontakt med hud, vask grundig med såpe og vann. 
Ved kontakt med øyne, skyll grundig med vann og kontakt 
lege. Herdnet MasterRoc MP 309 er ikke giftig. 
 
Ikke-herdnet materiale skal ikke slippes ut i lokale avløps-
systemer og vassdrag. Utslipp skal samles opp ved hjelp 
av absorberende materialer som sagmugg og sand og 
avhendes i henhold til lokal lovgivning. 
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BASF AS   
Graneud Industriområde 
2120 Sagstua, Norway 
 
Phone +47 629 700 22 
Fax +47 629 718 85 
www.basf-cc.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. 
 
 


