Emcefix floor
Дрібнозерниста шпаклівка, для ремонту стяжок та бетонних підлог
Властивості матеріалу
• На цементній основі
• Готовий до використання – необхідно тільки перемішати з водою
• Легкий у використанні та легко загладжується
• Твердне без напружень та без тріщин
• Придатний в якості допоміжного шару
• Має високу зносостійкість
• Придатний до наступного навантаження піддонами/ погрузчиками
• Стійкість до морозу та солей відтаювання відповідно до DIN EN 12390-9
• Сертифікований та класифікований до класу розчинів R3 відповідно до DIN EN 1504-3 принцип 3 та 7,
процедура 3.1, 3.3, 7.1 та 7.2
• Для внутрішніх та зовнішній робіт

Області застосування
• Для ремонту методом заповнення невеликих та великих площ підлог та стін
• Придатний для ремонту сходин та плінтусів
• Для підготовки рухомих компенсаційних шарів
• Для вирівнювання підлогових та стінових поверхонь товщиною від 1 до 10 мм в один крок
• Для ремонту осипань, відлущень та пустот завтовшки до 30 мм в один крок

Рекомендації щодо застосування
Підготовка поверхні
Дивись інструкцію «Загальні вказівки по застосуванню.
Дрібнозернисті шпаклівки». Для поверхонь з високим
трафіком або поганою пильною основою
рекомендується використовувати ґрунтовку для основи
MC-Estribond T15 або MC-Estribond uni.
Змішування
Emcefix floor додається у воду при постійному
перемішуванні та змішується до однорідного розчину
без грудок. Необхідно використовувати примусовий
змішувач або подвійний змішувач на низьких обертах.
Нанесення
Emcefix floor може використовуватись при температурі
поверхні та навколишнього середовища не менше
+ 5 ºС. Матеріал наноситься за допомогою шпателя,
кельми або MC-Tool Ruber. Щоб досягти гладкої
структури необхідно загладити поверхню за
допомогою MC-Tool Sponge протягом заданого часу
обробки.

Примітки
Можуть відбуватись зміни кольорового тону в
залежності від індивідуальної техніки нанесення!
Наповнювач можна обробляти дуже невеликою
кількістю води. Під час перепрофілювання
переконайтесь, що губка MC-Tool Sponge очищується
чистою водою після кожного втирання. Витискайте
губку перед кожним втиранням поверхні. Це
дозволить видалити до 90 % надлишків води, що в
ній міститься.
Догляд
Emcefix floor після нанесення необхідно захищати від
швидкого випаровування вологи, прямих сонячних
променів та протягів. Догляд триває 3 дні.
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Технічні характеристики Emcefix floor
Параметри

Одиниця
виміру

Значення

Примітки

Кількість води для замішування

л

6.0 – 6.5

на мішок 25 кг

Макс. крупність наповнювачів

мм

сірий бетон
середній сірий
Темно сірий
близько 0.3

Товщина нанесення

мм

Товщина нанесення для
відколів кутів/ країв та отворів
Витрата

мм
кг/м /мм

близько 1.5

Робочий час

хв.

близько 45

Придатна для ходьби через

год.

6

Повністю пружна через

днів

7

Міцність на стиск через 28 днів

Н/мм

2

>35

при + 20 ºС та відносній вологості
повітря 50 %
при + 20 ºС та відносній вологості
повітря 50 %
при + 20 ºС та відносній вологості
повітря 50 %
відповідно до EN 12190

Міцність на розтяг через 28 днів

Н/мм

2

>6

відповідно до EN 13892-2

Умови нанесення

ºС
%

≥ 5; ≤ 30
≤ 85

температура повітря/основи/матеріалу
відносна вологість повітря

Колір

1
10
30
2

мінімальна товщина нанесення за крок
максимальна товщина нанесення за крок
максимальна товщина нанесення за крок

Додаткові дані Emcefix floor
Самоконтроль

EN ISO 9001

Постачання

25 кг мішок; ( 1 палета = 40 мішків по 25 кг)

Очистка інструменту

Вода

Зберігання

Захищати від морозу! Термін зберігання при 20 ºС: 12 місяців, якщо
зберігати сухим в оригінальній упаковці.
Упаковку повністю спустошити. Утилізувати згідно місцевим вимогам.

Утилізація

Поради щодо безпеки
Будь ласка, зверніть увагу на інформацію з техніки безпеки та вказівки на упаковці і листах безпеки.
GISCODE: ZP1

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
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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 01/20. Дане видання втрачає силу при публікації нового, відредагованого видання.
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