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Emcefix floor 
Jemná stierka na báze cementu 

na sanáciu poterových a betónových podláh 

 

 
Pokyny ku spracovaniu 

Príprava podkladu 

Pozri technický list „Všeobecné 

pokyny ku spracovaniu jemných a 

superjemných stierok“. 

 
Miešanie 

Emcefix floor nasypte do pripravenej čistej 

zámesovej vody a miešajte pomocou miešadla 

s pomalým pohonom až do dosiahnutia 

konzistencie bez hrudiek, vhodnej na aplikáciu. 

 
Nanášanie materiálu 

Emcefix floor sa smie spracovávať len pri teplote 

podkladu a prostredia min. + 5 °C. 

Aplikuje sa murárskou lyžicou, hladidlom alebo  

gumeným hladidlom MC-Top Rubber Za účelom 

dosiahnutia hladkého povrchu reprofilujte stierku 

v rámci stanovenej doby spracovania hladiacou 

špongiou MC-Top Sponge.

 
 

Upozornenie 

Vychádzajúc z remeselného spracovania sa môžu 
vyskytnúť zmeny vo farebnom odtieni! Stierku 
možno dodatočne upravovať len minimálnym 
podielom vody. Preto by sa MC-Top Sponge mala 
počas reprofilovania čistiť len čistou vodou. Až 90 
% prebytočnej vody sa dá vytlačiť.  

 

Dodatočné ošetrenie 

Plochy vystierkované stierkou Emcefix floor sa 

musia včas ošetriť, aby sa zabránilo rýchlemu 

odparovaniu vody účinkom slnečného žiarenia 

a vetra. Obvyklá doba dodatočného ošetrovania 

trvá 3 dni.  

Vlastnosti výrobku 

Výrobok pripravený na použitie – stačí zmiešať s vodou,  

viazaný cementom, 

jednoduché spracovanie, 

jednoduchá možnosť vyhladenia, 

vytvrdne bez vzniku trhlín a bez prejavov pnutia,  

vhodná na vytvorenie nášľapnej vrstvy plôch s bežným zaťažením. 

Oblasti použitia 

Na stierkovanie malých a veľkých plôch betónových podláh a stien, 

na sanovanie schodiskových stupňov a podest, 

na vypracovanie spádových a vyrovnávacích vrstiev, 

na vyrovnanie podlahových a stenových plôch od 1 do 10 mm v jednom pracovnom kroku,  

na sanáciu výlomov, dutiniek a dier do 30 mm v jednom pracovnom kroku, 

od hrúbky vrstvy 5 mm vhodná aj pri používaní paletových vozíkov.   
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Technické vlastnosti Emcefix floor 

Veličina Jednotka Hodnota Poznámka 

Potreba vody l 5,5 pro 25 kg vrece 

Farba  betónová 
sivá 

Ďalšie farby na požiadanie. 

Maximálne zrno mm cca. 0,3  

Hrúbka nanesenej vrstvy  mm 1 min. hrúbka vrstvy na pracovný krok 

v prípade plošnej stierky  10 max. hrúbka vrstvy na pracovný krok 

Hrúbka nanesenej vrstvy 
v prípade vylomených hrán 
a dier 

mm 30 max. hrúbka vrstvy na pracovný krok 

Spotreba kg/m²/mm cca. 1,5  

Doba spracovateľnosti minúty cca. 25 pri 20°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu 

Pochôdzne po hodiny 6 pri 20°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu 

Plne zaťažiteľné po dni 7 pri 20°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu 

Pevnosť v tlaku  

po 28 dňoch 
N/mm² > 35 podľa EN 12190 

Pevnosť v ťahu pri ohybe 

po 28 dňoch 
N/mm² > 6 podľa EN 13892-2 

Podmienky spracovania °C >5; ≤ 30 teplota vzduchu, podkladu a materiálu  
 % ≤ 85 relatívna vlhkosť vzduchu 
 K 3 nad bodom mrazu 

 
 

Charakteristika výrobku Emcefix floor 

Dozorovanie kvality výrobcom DIN EN ISO 9001 

Dodávka 25 kg vrece (1 paleta 40 vriec á 25 kg) 

Skladovanie Chráňte pred mrazom! V originálnom uzavretom balení, v suchom 
prostredí do 20°C, možnosť skladovania 12 mesiacov. 

Čistiaci prostriedok na nástroje voda 

Nakladanie s odpadom V záujme ochrany životného prostredia odstráňte obsah 
z obalov bez zvyšku! 

 

Bezpečnostné pokyny 
Neprehliadnite, prosím, upozornenia týkajúce sa nebezpečenstiev a dodržujte bezpečnostné 
pokyny uvedené na etiketách a kartách bezpečnostných údajov. GISCODE: ZP1 

 
 

Poznámka: Údaje uvedené v tomto technickom liste sú uvedené na základe našich skúseností a najlepšieho vedomia a nie sú záväzné. Musia sa 
prispôsobiť podľa príslušných stavebných objektov, spôsobu použitia a špecifickým miestnym účinkom zaťaženia. Danosti objektu, ktoré sa odlišujú 
od štandardného použitia, musí vopred preveriť projektant a vyžadujú individuálne schválenie. Technické poradenstvo poskytované poradcami MC 
nenahrádza projekčné spracovanie dokumentácie stavby. Za predpokladu uvedených skutočností ručíme za správnosť týchto údajov v rámci našich 
Obchodných a dodacích podmienok. Odporúčania našich pracovníkov, ktoré sa nezhodujú s údajmi uvedenými v našich technických listoch, sú pre 
nás záväzné len po písomnom potvrdení ich správnosti. V každom prípade sa musia dodržiavať všeobecne uznávané technické pravidlá.  

 

 
Vydanie 05/19. Táto tlačovina bola technicky prepracovaná. Údaje uvádzané pred prepracovaním sú neplatné a preto sa už nesmú používať. 
V prípade nového technického prepracovania toto vydanie stráca svoju platnosť. 
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