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Emcefloor PCC PRO 
 
Şãpã autonivelantã, tip polimer-ciment (PCC) 
 
 
Proprietãţile produsului 
 
 Şapã pe bazã de polimer-ciment (PCC), monocomponentã, autonivelantã
 Grosimea stratului intre 3 – 20 mm
 Pompabil, permite aplicarea ulterioarã a unor sisteme de pardoseli pe bazã de rãşini epoxidice sau 

poliuretanice, la un interval de 24 – 48 ore
 Rezistentã foarte mare la abraziune, conform testului Böhme, raport de testare emis de MPA BAU 

Hannover
 Rezistenţã la impact usor, mediu, greu, conform raportului de testare emis de MPA BAU Hannover
 Deschis difuziei vaporilor de apã, conform raportului de testare emis MPA BAU Hannover

 

Aria de aplicare 
 
 Repararea suprafetelor de beton  la interior
 Aplicare sistem integrat de pardoseli pe bazã de rãşini epoxidice sau poliuretanice pe substraturi 

minerale
 Sistem integrat în protecţia parcãrilor supraterane la interior, inclusiv zona de rampã acces, conform 

raportului de testare emis de MPI Hellberg GmbH

Aplicare  
  

Pregãtirea substratului 
pardoseli  industriale  din  gama  MC-DUR.  În  acest 

Conform „Indicaţii generale de aplicare“ : „Pardoseli scop se va aplica amorsa MC-DUR 1177 WV-A WV- 

industriale – Substrat şi pregãtirea substratului“ A(consum aprox. 200 g/m
2

). Pe amorsa proaspãtã 

Amorsarea se presarã imediat < 1 kg/m
2

 nisip cuartos (0.1- 0.3 

mm). Dupã un interval de aşteptare de 12-24 ore pe  Substratul  este  amorsat  cu  MC-DUR  1177  WV-A 
(consum    aprox.   200–400g/m2).   Pe   amorsã suprafaţã se pot aplica straturile urmãtoare. 

proaspãtã se presara (< 1 kg/m2) nisip cuarţos  
(0.2  –  0.6  mm).  Dupã  ce  s-a  schimbat  culoarea Informaţii generale 

(efectul lãptos trebuie sã fie şters) la cel putin 24 de Rata de acoperire, timpul de acoperire, timpul pânã 
ore (la 200  C) urmeazã a doua amorsare cu MC- la  obţinerea  rezistenţei  la  trafic  pietonal  şi  a 
DUR 1177 WV-A ( consum aprox. 200- 400 g/m2), rezistenţei  totale  depind  de  temperatura  şi  de 
dupã   care   se   aplicã   proaspãt   pe   proaspãt proprietãţile şi condiţiile de la locul aplicarii. A se 
Emcefloor PCC PRO. consulta fisa: „Indicaţii generale de aplicare: Rãşini 

 

Amestecarea 
reactive“. 
 

Emcefloor PCC PRO constã dintr-o componentã În ceea ce priveşte culoarea lotului se recomandã 
pulbere,  care  trebuie  amestecatã  cu  20%  apã consultarea  fişei:  „Indicaţii  generale  de  aplicare: 
(unitãţi  de  masã).  Materialul  se  amestecã  pânã Rãşini reactive“. 
devine omogen şi fãrã cocoloase (3 – 4 minute).  

Pentru amestecare se vor folosi mixere mecanice Expunerea la substanţe chimice şi la raze UV poate 

(300 – 400 rpm). cauza modificãri ale culorii, care nu afecteazã, de 

Aplicarea 
obicei,  proprietãţile  şi  funcţionalitatea  pardoselii. 
Suprafeţele expuse la încãrcãri mecanice şi chimice 

Emcefloor PCC PRO se aplicã cu gletiera sau cu vor  suferi  uzuri.  Se  recomandã  efectuarea  de 
spatula.   Dupã   aplicare,   şapã   proaspãtã   se verificãri periodice şi o întreţinere continuã. 
deaereazã  cu  un  trafalet  cu  ţepi.  Dupã  aplicare  

trebuie protejatã minim 24 ore împotriva ploii şi de  

razele directe ale soarelui.  

Dupã un interval de aşteptare de 48 – 72 ore, peste  

Emcefloor PCC PRO se poate aplica sistemele de  
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Date tehnice pentru Emcefloor PCC PRO 
 

 Caracteristicã Unitatea Valoarea* Indicaţii  
      

 Densitate g/cm3 
aprox. 1,7   

 mortar proaspat  
1,95 

  
 mortar uscat    

  
1,9 

  

     

 Raportul de amestec pãrţi de masã 100 : 20 component pulbere : apã  
      

 Durata de aplicare minute 20 la 20 0 C si 50 % umiditate relativã  
      

 Rezistenţa la trafic pietonal ore 6 la 20 0 C si 50 % umiditate relativã  

 Timp pânã la obţinerea rezistenţei zile 7 la 20 0 C si 50 % umiditate relativã  
 totale     
      

 Consum Kg/m2 
1,7 pe mm grosime strat  

 Rezistenţa la compresiune N/mm2 
aprox.40 dupã 28 zile  

 Rezistenţa la întindere prin N/mm2 
aprox. 10 dupã 28 zile  

 încovoiere     

 Condţtii minime de aplicare 0C ≥ 10 - ≤30 temperatura aer, material şi substrat  
  % ≤ 85 umiditatea relativã  

  K 3 peste punctul de rouã  

 

 

Caracteristicile produsului Emcefloor PCC PRO 
 
Agent de curatare apã 
  

Culoare gri 
  

Livrare saci de 25 kg 
  

Depozitare Poate fi depozitat cel putin un an în ambalajul original, nedesfacut, la 

 temperaturi mai mici de 20 0C. A se proteja împortiva îngheţului! 

Depozitarea ambalajelor 
Ambalajele trebuie complet golite. Vă rugăm să luaţi în considerare 
normativele în vigoare privind gestionarea deşeurilor. 

  

 

Informaţii privind siguranţa  
A se lua în considerare informaţiile privind siguranţa de pe etichetele produselor de pe fisele de 
siguranţã. 

 
 
 
 
 

 

 

 

Notă: Informaţiile de pe această fişã tehnică se bazează pe experienţă noastră şi sunt corecte conform cunoştinţelor noastre. Cu 

toate acestea informaţiile nu sunt restrictive. Trebuie ajustate structurilor individuale, scopului aplicării şi condiţiilor locale. Datele oferite de 

noi sunt conform normelor inginereşti, de care s-a ţinut cont în timpul aplicarilor. Din acest motiv suntem răspunzători pentru corectitudinea 

datelor în cadrul termenilor şi condiţiilor de vânzare-livrare-şi-service. Recomandările date de angajaţiinoştri, care diferă de informaţiile din fişele noastre 

de date sunt impuse doar dacă sunt date în formă scrisă. Normele inginereşti acceptate trebuie respectate permanent.  

 

Ediţia 01/17. Acestei fişe tehnice i s-au adus unele modificări. Ediţiile mai vechi sunt nevalabile şi nu mai pot fi folosite în continuare.  

Dacă se emite o nouă ediţie, revizuită tehnic, această ediţie nu va mai fi valabilă  

 
 

 


