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VLASTNOSTI VÝROBKU ■  Urýchľovač tvrdnutia umožňujúci riadenie času tuhnutia stierok na kozmetickú úpravu betónu  

Emcefix a Nafuquick, 
■ vysokokoncentrovaný, možnosť riediť vodou,  
■ neobsahuje chloridy, 
■ tekutý, 
■ utesňuje, 
■ nemá vplyv na farebnosť stierok na kozmetickú úpravu betónu.  

OBLASTI POUŽITIA  ■ Na urýchlenie tvrdnutia stierok a prípravkov kozmetiky betónu, 
■ na urýchlenie tvrdnutia minerálnych adhéznych mostíkov pri kozmetike betónu, 
■ na urýchlenie tvrdnutia mált na hydroizoláciu výtokov vody na betóne, 
■ na urýchlenie tvrdnutia mált na hydroizoláciu zavodnených trhlín, 
■ na urýchlenie betonážnych prác pod vodou, 
■ na opatrenia v rámci stavebných prác v zimnom období. 

POKYNY KU SPRACOVANIU  Popis: MC-Additiv 4DS urýchľuje tuhnutie mált a stierok na kozmetickú úpravu betónu. Výrobok sa 

používa v pozemnom a inžinierskom staviteľstve. Okrem toho je vhodný ako prísada do rýchlotuhnúcej 

malty na montážne práce.  

 
S prípravkom MC-Additiv 4DS môžete plošne zaizolovať vodné výtoky na betónových plochách. Okrem toho je 

prípravok vhodný na uzavretie prienikov vody, ako ja na hydroizoláciu zavodnených trhlín, škár a iných 

porušených miest na betónových plochách.  

 
Miešanie: MC-Additiv 4DS nadávkujte priamo do zámesovej vody. Miera zriedenia vodou závisí od 

požadovaného urýchľovacieho účinku a treba ju stanoviť skúškami za daných podmienok použitia.  

 
Napríklad pri zriedení 1 : 7 (MC-Additiv 4DS : voda) sa dosiahne doba spracovateľnosti  stierok 

Emcefix alebo Nafuquick cca. 5 minút (pri 20°C). 

 
Upozornenie: MC-Additiv 4DS je silno alkalický. Pri práci používajte gumené rukavice a ochranné 

okuliare. Postupujte podľa pokynov uvedených v Karte bezpečnostných údajov.  

MC-Additiv 4DS 
(predtým Fluresit 4-DS) 

Tekutý urýchľovač tuhnutia do stierok na kozmetickú  úpravu betónu  

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 

 

Technický list 
MC-Additiv 4DS 

05.02.2021 2 | 2 

 

 

TECHNICKÉ HODNOTY A CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 

Veličina Jednotka Hodnota Poznámky 
 

Hustota g/cm³ 1,24 

Pomer miešania (s vodou) 
 

 

RT 1 : 7 pre cca. 5 min. doby spracovateľnosti 

 
 

Podmienky spracovania °C ≥ 5 

Viskozita sekundy 14 kinematicky podľa DIN 53211 
 

Všetky technické údaje predstavujú laboratórne hodnoty a boli stanovené pri teplote 21°C ±2°C relatívnej 
vlhkosti vzduchu 50%. 

 

Dodávka 12 kg kanister; 1 paleta (40 kanistrov á 12 kg) 

35 kg kanister; 1 paleta (16 kanistrov á 35 kg) 

200 kg sud 

Vnútropodniková kontrola výroby    DIN/STN EN ISO 9001 
 

Skladovanie V suchom a chladnom prostredí, v nenačatom originálnom balení, možnosť skladovania 12 mesiacov. 

Farba transparentná 

Nakladanie s obalovým odpadom  Obsah z jednorazových obalov odstráňte bez zvyšku. Dodržiavajte naše pokyny uvedené v    

informačnom liste  "Spätné prevzatie bez zvyšku vyprázdnených prepravných a predajných obalov". Radi 

Vám ho zašleme na požiadanie. 

Bezpečnostné upozornenia 

Neprehliadnite, prosím, upozornenia týkajúce sa nebezpečenstiev a dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené na etiketách a v 

kartách bezpečnostných údajov. GISCODE: BZM40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznámka: Údaje uvedené v tomto technickom liste sú uvedené na základe našich skúseností a najlepšieho vedomia a nie sú záväzné. Treba ich prispôsobiť príslušným 

stavebným objektom, 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 odbornými 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 ich písomnom potvrdení. V každom prípade sa musia dodržiavať všeobecne uznávané technické pravidlá. 

Údaje uvedené v tomto technickom liste sú platné pre výrobok, ktorý bol dodaný krajinskou spoločnosťou uvedenou v päte dokumentu.  Upozorňujeme na to, že údaje v iných 

krajinách sa môžu od nich odlišovať. Rešpektujte príslušné technické listy k výrobkom platné v zahraničí. Vždy platí najnovší Technický list, venujte pozornosť dátumu vydania, 

ktorý je uvedený v päte dokumentu. Všetky predchádzajúce vydania sú neplatné a už sa nesmú používať. Najnovšie znenie poskytneme na požiadanie alebo ho možno 

stiahnuť z internetu. [2021001680] 
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