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Emcekrete 60 A 
Підливна маса на основі гідравлічного в’яжучого 

Властивості матеріалу 

 Готовий до використання – слід тільки перемішати з водою 

 Високі показники текучості 

 Високі показники міцності (ранньої та пізньої) 

 Не дає усадки (DBV 5.6. технічна карта) 

 Висока адгезія до добре підготовленої бетонної основи  

 Може подаватись насосом, не містить  хлоридів відповідно до EN 934-1 

 Стійкий до морозу та солей відтаювання  

 Водонепроникний відповідно до EN 12390-8 

 Негорючий згідно EN 13501 клас А1 

 Затверджений як підливна маса для бетонів та будівельних розчинів згідно VeBMR-RiLi DAfStB 

 Сертифікований відповідно EN 1504-6 
 

Області застосування  

  Для заповнення щілин при встановленні масивного обладнання, фундаментів під машини, 
мостові опори, кранові рейки, турбіни, двигуни, металеві конструкції 

  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 встановлення колон та заливки порожнин  

  Згідно EN 206 Emcekrete 60 A можна застосовувати для експозиційних класів XO; XC 1-4; XD 1-3; 
XS 1-3; XA 1-3; XF 1-4 

  Піддається впливу дії лужного діоксину кремнію для класів вологи WO, WF, WA 

Рекомендації щодо застосування

Підготування 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 60 A має високі адгезійні 
властивості до ретельно підготовлених 
поверхонь.  
 
 

Використання сполучних речовин, особливо 
на основі реакційно-здатних полімерів не 
допускається. 
 
Emcekrete 60 A не рекомендується для 
підливки поверхонь великої площі. 
 

Emcekrete 60 A перекачується за допомогою 
спеціального обладнання. При виникненні 
запитань звертайтесь до наших технічних 
працівників. 
 
Догляд за поверхнею 

Emcekrete 60 A повинен бути захищений від 
прямого сонячного проміння та вітру для 
запобігання втрати вологи. Догляд як правило 
триває не менше 3 дні. 
Інформація подана у “Загальна інструкція 
застосування для підливної маси на основі 
гідравлічного в′яжучого”. 
 



 

ТОВ “МЦ Баухемі”, Київська область, м. Березань, вул. Маяковського, 38 
телефон/факс: +38 045 766 54 53 

www.mc-bauchemie.ua 

 

2 

Технічні характеристики Emcekrete 60 A:  

Показник Одиниця виміру Значення* Примітки 

Фракція мм 0 - 8  

Висота заливки мм 25 – 200  

Додавання води л 2,3 - 2,4 на мішок 25 кг 

Текучість/ Розплив  мм А3 
(A3 ≥ 700 мм) 
(550 мм ≤ F1 ≤ 640 мм) 

Розширення в об’ємі % >+ 0,1  

Клас усадки  SVKB 0  

Клас ранньої міцності  А (24 год ≥ 40 Н/мм
2
) 

Міцність на стиск Н/мм
2
 

50,5 
70 
95 
105 

1 доба 
7 доба 
28 доба 
91 доба 

Клас міцності  С80/95  

Міцність на розтяг Н/мм
2
 

6.5 
7,5 
8,5 

1 доба 
7 доба 
28 доба 

Статичний модуль 
пружності E 

Н/мм
2
 37,000 На 28 добу відповідно до EN 13412 

Витрати кг/дм
3
 2,09  

Густина (у рідкому вигляді) кг/дм
3
 2,35  

Водопроникність, 5 бар мм 4 відповідно до EN 12390-8 

Час роботи хв. 60/90/75 При +5 °С / +20 °С / +35 °С 

Температура використання  >+5 < +35 повітря/основи/матеріалу 

 
 

Додаткові дані Emcekrete 60 A: 

Самоконтроль DIN EN ISO 9001 

Зберігання 12 місяців в закритій упаковці, захищати від вологи та 
замерзання 

Спосіб поставки  Мішок 25 кг, піддон (40 мішків по 25 кг) 

Рекомендація Для захисту навколишнього середовища, будь ласка, 
повністю очистіть упаковку 

 
*детальнішу інформацію можуть надати наші технічні консультанти 
 
Властивості специфікації основані на лабораторних випробуваннях і можуть змінюватися у практичному 
застосуванні. Для визначення індивідуальної технічної придатності необхідно провести попередні 
випробування відповідно до умов застосування. 
 
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 11/20.  Дане видання втрачає силу при публікації нового, відредагованого видання. 
 


