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Emcekrete 100 F 
Високоміцна підливна маса на основі гідравлічного в’яжучого 

 

Властивості матеріалу 

• Готовий до використання – просто перемішати з водою 
• Висока рання та кінцева міцність 
• Висока міцність на відрив до ретельно підготовленої поверхні 
• Водо непроникний  
• Висока стійкість до морозу та солей відтавання  
• Компенсована усадка 
• Високі показники текучості 
• Вільний від хлоридів 
• Може наноситись насосом 
• Негорючий відповідно до EN 13501 клас А1 
• Затверджений як підливна маса для бетонів згідно VeBMR директива DAfStb 
• Сертифікований відповідно до EN 1504-6 

 
 

Області застосування 

• Для заповнення жорстких швів, наприклад між збірними елементами, між збірними елементами та бетоном 
• Заповнення пустот 
• Підливна маса при встановлені точних машин 
• Підливна маса для встановлення обладнання на електростанціях та фундаментів під машини, на яких 
продукується висока вібрація, наприклад турбіни, двигуни, генератори, компресори 
• Підливна маса для встановлення анкерів, кріпильних та опорних плит, з’єднувальних швів між металом та 
бетоном 
• Підливна маса для встановлення мостових опор та кранових рейок 
•  Підливна маса для металоконструкцій, для заповнення щілин між кріпильними болтами, сталевими 
елементами в бетоні, з’єднувальних швів між залізобетонними конструкціями або між залізобетонними 
конструкціями та бетоном 
• Підливна маса для вітрових електростанцій 
• Згідно DIN 1045-2/EN206 можна використовувати для експозиційних класів:XO, XC 1-4, XD 1-3, XS 1-3, XF 1-4, 
XA 1-3 
• Підходить для класів вологості відповідно до лужно-кремнеземної реакції:  WO, WF, WA 

 
 

Рекомендації щодо застосування 

Підготовка основи 

Інформація подана у «Загальна інструкція застосування 
для підливної маси на основі гідравлічного в’яжучого». 
 

Перемішування 

Інформація подана у «Загальна інструкція застосування 
для підливної маси на основі гідравлічного в’яжучого». 
 

Застосування 

Інформація подана у «Загальна інструкція застосування 
для підливної маси на основі гідравлічного в’яжучого». 

Примітки 

Emcekrete 100 F має високі адгезійні властивості до 
ретельно підготовленої поверхні. Використання 
сполучних речовин, особливо на основі реакційно-
здатних полімерів не допускається. 
 
Emcekrete 100 F перекачується за допомогою 
спеціального обладнання. При виникненні запитань 
звертайтесь до наших технічних працівників. 
 

Догляд за поверхнею 

Інформація подана у «Загальна інструкція 
застосування для підливної маси на основі 
гідравлічного в’яжучого». 
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Технічні характеристики Emcekrete 100 F 

Параметри Одиниця 
виміру  

Значення* Примітки 

Крупність наповнювача мм 0 – 3   

Висота заливки мм 10 – 75  відповідно до VeBMR директива DAfStB 

Додавання води л 
% 

3.25 
13 

на мішок 25 кг 

Клас розпливу  F2 ≥650 - ≤740 мм 

Розширення в об’ємі % близько 1.1 після 24 год. відповідно до VeBMR 
директива DAfStB 

 Клас усадки  SKVM I відповідно до VeBMR директива DAfStB 

Динамічний модуль 
еластичності 

Н/мм
2 

37,000 після 28 днів 

Міцність на згин / стиск ** 
У повітряному середовищі 
(призма 40х40х160 мм) 

Н/мм
2 

8.1 / 45.0 
11.5 / 100.0 
14.0 / 110.0 

після 1 д 
після 7 д 
після 28 д 

Клас ранньої міцності   A ≥ 40 Н/мм
2
 після 24 годин 

Клас міцності на стиск Н/мм
2
 С90/105 відповідно до VeBMR директива DAfStB 

Робочий час Хв. 60/45/30 При + 5 °С/+ 20 °С/+ 35 °С 

Температура застосування  °С ≥ + 5 - ≤ + 35 Повітря / основи та матеріалу 

Витрата кг/дм
3
 2.05  

Густина ( у рідкому вигляді) кг/дм
3
 2.3   

 

Додаткові дані Emcekrete 100 F 

Самоконтроль DIN EN ISO 9001 

Форма порошок 

Зберігання Термін придатності в закритій оригінальній упаковці в сухому стані не 
менше 12 місяців. 

Постачання Мішок 25 кг; 1 палета (40 мішків по 25 кг)  

Утилізація Упаковку повністю спустошити. Утилізувати згідно місцевим вимогам. 

 

  
* Всі технічні характеристики перевірені в лабораторних умовах і відповідають температурі + 20 °С та 

відносній вологості 65 %. 
 
Вказівки щодо безпеки 

 Будь ласка, зверніть увагу на інформацію з техніки безпеки та вказівки на упаковці і листах безпеки. 
GISCODE: ZP 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
Примітка: Представлена в даній технічній карті інформація базується на нашому досвіді та знаннях, але не є обов'язковою. Всі інструкції необхідно адаптувати у 
відповідності з індивідуальними будівельними проектами, цілями застосування та специфічними місцевими нормами. Враховуючи це, ми несемо 
відповідальність за точність інформації, наданої в рамках наших продажів, доставки та умов оплати. Рекомендації, надані нашими співробітниками, і які 
відрізняються від представлених в даній технічній карті, є обов'язковими для нас лише у разі письмового підтвердження. У будь-якому випадку потрібно 
дотримуватись загальновизнаних технічних правил.  
 
Видання 05/19.  Дане видання втрачає силу при публікації нового, відредагованого видання. 


