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výrobok pripravený na použitie – stačí zmiešať s vodou,
vysoká počiatočná a konečná pevnosť,
súdržný,
objemovo stály (DBV 5.6.- technický list),
vysoká adhézna pevnosť v ťahu na betónových a murivových plochách so správnou predúpravou,
neobsahuje chloridy,
certifikovaný podľa DIN EN 1504-3, trieda R3 – staticky relevantné.

bočné a spodné výplne spojov stropov, resp. stien,
uzavretie tuhých škár prefabrikátov,
výrobok certifikovaný podľa DIN EN 1504-3 pre princípy 3 a 7, ako aj pre metódy 3.1, 3.2, 7.1 a 7.2.

Postupujte, prosím, podľa pokynov uvedených 
v Technickom liste „Všeobecné predpisy ku 
spracovaniu hydraulicky tuhnúcich zálievkových 
betónov a zálievkových mált“.

Postupujte, prosím, podľa pokynov uvedených 
v Technickom liste „Všeobecné predpisy ku 
spracovaniu hydraulicky tuhnúcich zálievkových 
betónov a zálievkových mált“.

Maltu na spodné výplne Emekrete UFM aplikujte 
bezprostredne po zamiešaní pomocou murárskej 
lyžice, hladítka alebo škárovačky 
Počas zabudovania a počas prvých hodín po 
aplikácii malty ju nevystavujte silným vibráciám a 
otrasom.

Pred zabudovaním Emcekrete UFM predvlhčite 
podklad. Pri silne savých podkladoch 
predvlhčenie viackrát zopakujte.

Postupujte, prosím, podľa pokynov uvedených 
v Technickom liste „Všeobecné predpisy ku 
spracovaniu hydraulicky tuhnúcich 
zálievkových betónov a zálievkových mált“.
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Typ UFM 3 UFM 1

Zrnitosť mm 0 - 3 0 - 1,2

Výška zálievky mm od 10 < 10

Pridané množstvo vody l 3,0 - 3,4 3,0 - 3,25 na 25 kg vrece

Spotreba kg/m2 2,0 1,99 na mm hrúbky vrstvy

Miera napúčania % + 0,1 + 0,1

Pevnosť v ťahu za ohybu N/mm2 pri + 20 °C
po 24 h 6,0 6,1
po 28 d 8,0 8,1
po 56 d 8,2 8,6

Pevnosť v tlaku N/mm2 pri + 20 °C
po 24 h 51,0 54,0
po 28 d 80,0 72,6
po 56 d 81,0 76,0

Dozorovanie kvality výrobcom DIN EN ISO 9001

Odolnosť proti mrazu a CHRL áno

Doba spracovateľnosti pri + 20 °C cca. 30 minút

Teplota spracovania minimálne + 5 °C

Skladovanie V uzavretom balení, v suchom prostredí, chránenom pred mrazom, 
možnosť skladovania minimálne 12 mesiacov

Forma dodávky 25 kg vrece; paleta (40 vrecia à 25 kg)

Nakladanie s odpadom V záujme ochrany životného prostredia odstráňte obsah z obalov 
Bez zvyšku.

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.

: 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 06/14. Táto tlačovina bola technicky prepracovaná. Údaje uvádzané pred prepracovaním sú neplatné preto a už nesmú používať. 
V prípade nového technického prepracovania toto vydanie stráca svoju platnosť.


