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SCREEDS

Mortar universal fi n pentru repararea
și cosmetizarea pardoselilor din beton

Emcefi x fl oor
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Aplicare simplă și  
ușoară
Emcefi x fl oor impresionează prin prelucrarea super-ușoară și netedă.
Umplutura fi nă se aplică manual cu gletiera. Datorită proprietăților sale
excelente de prelucrare, împreună cu timpul său lung de prelucrare, chiar și 
suprafețe mari pot fi  reparate sau fi nisate rapid și ușor.

Rezistent la îngheț și
săruri de degivrare
Mortarul fi n se caracterizează și prin rezistența deosebit de ridicată la în-
gheț și săruri de degivrare, testat în conformitate cu DIN EN 12390-9. Prin 
urmare, puteți utiliza mortarul nostru de înaltă performanță fără ezitare nu 
numai în interior, ci și la exterior.

Mortar R3 EN 1504-3
Emcefi x fl oor îndeplinește criteriile pentru un mortar R3 conform DIN EN 
1504-3. Datorită rezistenței sale ridicate la compresiune și rezistenței sale la 
carbonatare, puteți utiliza mortarul noastru și pentru repararea betonului în 
zone relevante din punct de vedere static, de ex. pentru a crește rezistența 
acoperirii la betonul armat.

Tipuri de nuanțe
Disponibil în trei culori standard gri beton, gri mediu și antracit. Cele trei cu-
lori pot fi , de asemenea, mixate între ele, astfel încât să puteți obține nuanța 
dorită. În special în zonele vizibile, veți obține nu numai un fi nisaj funcțional, 
ci și un aspect estetic plăcut.

Important: Diferențele de culoare de la tonurile originale se datorează tehnologiei și materialu-
lui de imprimare. Pentru o evaluare precisă, trebuie create zone de testare. Nuanța se evaluată 
numai după uscare completă.

Concrete grey

Medium grey

Dark grey 3 
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Reparații pardoseli
Suprafețele uzate sau fragile pot afecta grav utilizarea întregii pardoseli. Emcefix floor 
vă permite să reparați atât suprafețele mari din beton, cât și cele mici, cu grosimea 
stratului de 1 până la 10 mm, atât în interior, cât și în exterior. Suprafețele reparate cu 
Emcefix floor rezistă, de asemenea, la sarcini în zone foarte utilizate, cum ar fi zone 
utilizate de moto stivuitoare.

Îmbunătățiți optic pardoseala
În cazul elementelor din beton cu suprafață expusă, nu numai reparația funcțională, 
ci și repararea cosmetică joacă un rol major. Cu varietatea de culori a Emcefix floor 
puteți reproduce majoritatea culorilor din beton și puteți îmbunătăți vizual pardoselile 
și scările expuse, din beton.
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Repararea muchiilor rupte
Emcefix floor poate fi utilizat pentru a repara marginile rupte în piese din beton de până la 
30 mm. Procedând astfel, nu numai că obțineți un finisaj estetic plăcut, ceea ce reprezintă o 
provocare majoră, în special la elemente vizibile, dar, datorită rezistenței ridicate a Emcefix 
floor, veți obține, de asemenea, o suprafață utilă din nou.
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1. Strat de aderență 2. Umpleți cavitatea cu mortar 3. Eliminați surplusul

4. Finisați muchiile 5. Finisați cu gletiera de cauciuc 6. Complet rezistent după întărire 
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Emcefi x fl oor poate fi  folosit ca pardoseală de design. Mortarul 
R3 se aplică pe suport fără nicio tehnologie complexă. Prin pre-
lucrare cu gletiera și apoi sigilare, veți obține nuanțe dinamice 
care aduc pe pardoseală o nuanță intensă de beton.
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Amorsă
MC-Estribond uni

 Pentru suprafețe netede și absorbante
 Aplicare cu pensula sau trafaletul
 Uscare rapidă
 Structură rugoasă

Mortar universal fi n
Emcefi x fl oor

 Aplicare simplă și ușoară
  Potrivit pentru reparații și ca mortar
pentru fi nisare de suprafață

 Rezistență mecanică și la încărcar0065
 Rezistent la îngheț și la săruri de degivrare cf. EN 12390-9
 Disponibil în diferite nuanțe de gri

Accelerator de întărire
MC-Additiv Speed

 Ușor de dozat
 Accelerează întărirea
  Fără infl uență asupra caracteristicilor
culoare, rezistență etc.

Sigilant
MC-DUR 2095 M

 Proprietăți de aplicare excelente
 Aspect mat
 Rezistent la pătare
 Ușor de curățat
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K Aplicare simplă și ușoară

K Rezistent la îngheț-dezgheț și săruri de degivrare

K Mortar R3 conform EN 1504-3

K Diferite nuanțe de gri

Emcefix floor 
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MC-Bauchemie SRL
Concrete Industry
Com. Dărmănești, Nr. 1420
CP. 137185, Jud. Dâmbovița
România

Tel: +40 245 20 70 70 78
Fax:  +40 245 20 70 79

info@mc-bauchemie.ro
www.mc-bauchemie.ro

Detalii contact


