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Emcekrete SFM thix 
Тиксотропний розчин для швів та закріплення анкерних отворів 

 

Властивості матеріалу 

• На цементній основі, готовий до використання – просто перемішати з водою 
• Надзвичайно м’який та гладкий 
• Висока початкова та кінцева міцність 
• Без хлоридів, безусадковий  
• Стійкий до морозу та має високу стійкість до сульфатів 
• Водонепроникний відповідно до EN 12390-8 
• Має хорошу стабільність, придатний для нанесення на стельову поверхню 
• Висока міцність на відрив до добре підготовленої поверхні 
• Придатний до заповнення швів за допомогою MC-HM Pump (ручний насос для розчинів) 
• Придатний до  фіксації анкерних отворів за допомогою MC-HMA Pump (ручний насос для розчинів) 
• Може наноситись за допомогою насосу 
• Не горючий відповідно до EN 13501 – клас A1 

 
 

Області застосування 

Для без пустотного, жорсткого заповнення (за допомогою MC-HMA-Pump)  
• Фіксуючих анкерних отворів 
Для горизонтального та вертикального заповнення (за допомогою MC-HM Pump)  
• Швів, наприклад сегментних з’єднань у збірних конструкціях 
• Дверних рамок 
• Спіральних анкерів для кладки 

 
 

Рекомендації щодо застосування 

Загальна інформація  

Emcekrete SFM thix являє собою надзвичайно м’який та 
гладкий, тиксотропний розчин для заповнення з 
контрольованим набухання. 
 

Підготовка поверхні 

Фіксуючі отвори або сегментні шви які мають бути 
заповненні, повинні бути вільні від пилу, масел, жиру та 
інших речовин які зменшують адгезію. Сухі та високо 
поглинаючі поверхні необхідно  попередньо зволожити. 
Переконайтесь у усуненні всієї надлишкової води. 
 

Змішування 

Emcekrete SFM thix змішується за допомогою міксерів 
примусової дії або ж мішалки з повільними обертами, 
перемішування необхідно проводити не менше 3 хв. 
Висипте розчин в попередньо відміряну чисту воду та 
перемішуйте до отримання однорідної без грудкової 
консистенції.  
Перемішування упаковки частинами не дозволяється. 
 

Методи нанесення 

Нанесення Emcekrete SFM thix проводити одразу після 
замішування. 

Використання ручного насосу MC-HM Pump дає змогу 
заповнювати вертикальні та горизонтальні шви не 
використовуючи опалубки. 
 
MC-HMA Pump найбільше підходить для жорсткого 
заповнення фіксуючих анкерних отворів. 
 
Emcekrete SFM thix може наноситись за допомогою 
насосів, наприклад спіральних насосів таких як 
Putzmeister S5 EVTM або ж PFT ZP 3 XL. Та 
замішувати міксером примусової дії Multimix. 
 

Догляд 

Emcekrete SFM thix необхідно захищати від швидкого 
випаровування вологи, прямих сонячних променів та 
протягів. Догляд триває 3 дні. 

Додаткова інформація 

До затверділого розчину не можна доливати води або 
свіжого розчину для подовження часу його роботи. 
Різна температура навколишнього середовища та 
нанесення впливає на процес набору міцності. 
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Технічні характеристики Emcekrete SFM thix 

Параметри Одиниця 
виміру  

Значення* Примітки 

Колір   Сірий  

Макс. крупність наповнювача мм 1  

Додавання води л близько 5 – 5.1 на упаковку 25 кг 

Час замішування хв 3  

Динамічний модуль пружності Н/мм
2
 21500 після 28 д 

Коефіцієнт набухання % близько 1.8  

 Усадка мм/м 1.78 після 28 д 

Суха насипна щільність кг/дм
3 

2.02  

Час нанесення хв 60 
45 
30 

при + 5 °С 
при + 20 °С 
при + 35 °С 

Міцність на згин / стиск ** 
зберігання у повітряному 
середовищі 

Н/мм
2 

4.1 / 22.1 
5.2 / 45.5 
7.4 / 46.5 

після 1 д 
після 7 д 
після 28 д 

Міцність на згин / стиск ** 
зберігання у водному 
середовищі 

Н/мм
2
 4.5 / 22.3 

8.4 / 51.7 
9.0 / 65.5 

після 1 д 
після 7 д 
після 28 д 

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

Вихід суміші л близько 13 - 14  на упаковку 25 кг 

 

Додаткові дані Emcekrete SFM thix 

Самоконтроль EN ISO 9001 

Очистка інструменту вода 

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

Постачання Мішок 25 кг; 1 палета (48 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 %. 
** Призма 40х40х160 мм 
 
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 12/18.  Дане видання втрачає силу при публікації нового, відредагованого видання. 


