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Emcekrete 60 EF 
Zálievková malta s hydraulickým spojivom 

 

Vlastnosti výrobku 

• Výrobok pripravený na použitie – treba len zmiešať s vodou, 

• vysokotekutá malta s vysokou začiatočnou a konečnou pevnosťou, 

• rozpínavá, kompenzuje zmrašťovanie, 

• vysoký stupeň priľnavosti na dobre pripravené betónové podklady, 

• možnosť čerpania, bez obsahu chloridov podľa STN EN 934-1, 

• vysoká miera odolnosti proti mrazu a chemickým rozmrazovacím prostriedkom, skúška CDF (odpad 498 g/m2, 

56 cyklov), 

• nehorľavá, trieda A1 podľa STN EN 13501-1, 

•  certifikovaná ako zálievková malta podľa smernice DAfStB (Nemecká komisia pre oceľobetón) „Výroba a 
použitie cementových zálievkových mált a betónov“ 

• certifikovaná podľa STN EN 1504-6 ako kotviaci materiál. 

Oblasti použitia 

• Zalievanie presných strojov, základov strojov, mostných ložísk, žeriavových koľají, turbín, motorov a 
oceľových konštrukcií, 

•  zalievanie upevňovacích skrutiek, oceľových prvkov v betóne, pevných spojov medzi prefabrikovanými 
dielcami alebo prefabrikovaným dielcom a monolitickým betónom, 

• vhodná pre expozičné triedy XO, XC 1-4, XD 1-3, XS 1-3, XA 1-3 a XF 1-4 podľa STN EN 206, 
• vystavenie alkalicko-kremičitej reakcii pre vlhkostné triedy WO, WF, WA. 

Pokyny ku spracovaniu 

Príprava podkladu 
Pozri samostatný technický list „Všeobecné pokyny ku 
spracovaniu – Hydraulicky  tuhnúce zálievkové  
betóny a malty“. 

 

Miešanie 
Pozri samostatný technický list „Všeobecné pokyny ku 
spracovaniu – Hydraulicky  tuhnúce zálievkové  
betóny a malty“. 

 
Zabudovanie 
Pozri samostatný technický list „Všeobecné pokyny ku 
spracovaniu – Hydraulicky  tuhnúce zálievkové  
betóny a malty“. 

Poznámka 
Emcekrete 60 EF vykazuje vynikajúce adhézne 
vlastnosti pri odborne pripravených podkladoch. Nie je 
dovolené použitie adhéznych mostíkov, najmä tých na 
báze reaktívnych živíc. 

 

Pomocou vhodných zariadení možno Emcekrete 60 
EF aplikovať čerpaním. Prosím, využite naše 
poradenské služby.   

 
Ošetrovanie 
Pozri samostatný technický list „Všeobecné pokyny ku 
spracovaniu –  tuhnúce zálievkové  betóny a malty“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:info@mc-bauchemie.sk


MC-Bauchemie, spol. s r.o. • Diaľničná cesta 18 • 903 01 Senec • tel.: 00421 2 4444 2195 • 
fax: 00421 2 4444 1348 • info@mc-bauchemie.sk • www.mc-bauchemie.sk 

 

 

 

 

Technické vlastnosti Emcekrete 60 EF 
 
 

Vlastnosť Jednotka Hodnota* Poznámky 

Zrnitosť mm 0 – 1,2  

Výška zálievky  mm 5 – 25 podľa smernice DAfStb VeBMR* 

Množstvo pridanej vody l 3,0 – 3,25 na 25 kg vrece  

Trieda tekutosti  f1 (550 mm ≤ f1 ≤ 640 mm) 

Miera napúčania % > +0,1  

Trieda zmrašťovania  SKVM II εs,m,91 ≤ 1,2 ‰ 

Trieda počiatočnej pevnosti   A (25 N/mm2 ≤ fc,cube,24 h ≤ 40 N/mm2) 

Pevnosť v tlaku pri ohybe 
(dozrievanie na vzduchu) 

 
N/mm2 

6,6 / 34,0** 
8,8 / 70,0** 

po 1 dni 
po 7 dňoch 

  10,6 / 81,0** po 28 dňoch 

Pevnosť v tlaku N/mm2 C 55/67  

Spotreba kg/dm3 2,01  

Hustota čerstvej malty kg/dm3 2,26  

Odolnosť proti CHRL g/m2 498 odpad, 56 cyklov podľa CDF 

Teplota pri spracovaní °C +5 až +35 vzduch / materiál / podklad 

  60 pri +5 °C 

Doba spracovateľnosti min 90 pri +20 °C 
  75 pri +35 °C 

 

Charakteristika výrobku Emcekrete 60 EF  

Vnútropodniková kontrola výroby STN EN ISO 9001 

 

 

      Skladovanie 

 

 

V originálnom balení v suchom prostredí možnosť skladovania 

min. 12 mesiacov. Chráňte pred mrazom 

       Balenie 25 kg vrece; (1 paleta = 40 vriec á 25 kg) 

Nakladanie s obalovým odpadom V záujme ochrany životného prostredia vyprázdnite obaly bez zvyšku. 

  

* podľa smernice VeBMR DAfStb (Nemeckej komisie pre oceľobetón – zálievkový betón a zálievková malta), vyžiadajte si 

prípadne našu konzultáciu. 
** trámčeky 40x40x160 mm 

 

Údaje týkajúce sa vlastností vychádzajú z laboratórnych skúšok a v praxi môžu byť odlišné. Pre stanovenie vhodnosti 
po technickej stránke pre jednotlivé prípady treba vykonať predbežné skúšky za daných podmienok použitia. 

 
Bezpečnostné upozornenia 
Neprehliadnite, prosím, upozornenia týkajúce sa nebezpečenstiev a dodržujte bezpečnostné pokyny 
uvedené na etiketách, 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. Naše údaje sa vzťahujú na 
všeobecne uznávané technické pravidlá, ktoré je nutné dodržiavať aj pri realizácii. 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 11/20. Tento materiál bol technicky prepracovaný. Údaje uvádzané pred prepracovaním sú neplatné a už sa nesmú používať. V prípade 
nového technického prepracovania toto vydanie stráca svoju platnosť. 
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