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VLASTNOSTI VÝROBKU ■  Duromérová živica na báze silikátovej živice,  
■ vytvorenie živicovej výplne so silovým spojom, 
■ rýchly vývoj pevnosti a možnosť rýchleho obloženia, 
■ jednoduchá a čistá manipulácia vďaka liatiu z fľaše,  
■ vynikajúca penetračná schopnosť, 
■ ťažko zápalná podľa DIN/STN EN 13501-1, trieda reakcie na oheň B-s1, 
■ neobsahuje rozpúšťadlá, 
■ slabý zápach, 
■ veľmi nízky obsah emisií podľa GEV-EMICODE, trieda EC1PLUSR. 

OBLASTI POUŽITIA ■  Na podlahy v interiéri a v exteriéri,  
■ liata živica vhodná na použitie v interiéri podľa  AgBB (Výbor pre zdravotné posúdenie stavebných 

výrobkov), 
■ na zálievku trhlín a škár do šírky 15 mm v minerálnych poterových podlahách, 
■ na vytvorenie silových spojov, 
■ prípravok vhodný do podláh s podlahovým vykurovaním. 

POKYNY KU SPRACOVANIU  Príprava podkladu: Trhliny, škáry a dutiny, určené na vyplnenie musia byť suché, čisté a nesmú byť 

zamrznuté. 

Úzke trhliny so šírkou < 0,2 mm treba rozšíriť. 

 

 Nečistoty odsajte priemyselným vysávačom alebo vyfúkajte bezolejovým kompresorom. Odstráňte 

uvoľnené časti na hranách trhlín.  

 
Zmiešanie zložiek: MC-Estrifan RIS-SL pozostáva z dvoch zložiek, zo zložky A (transparentná) a zo 

zložky B (hnedastá). Dodávajú sa v pomere miešania vhodnom pre daný účel. Celé množstvo zložky 

A pridajte do fľaše zložky B. Dbajte o to, aby bola potom fľaša pevne uzavretá.  

 
Následne obsah fľaše silno pretriasajte cca. 20 sekúnd, až do dosiahnutia jednoliateho farebného odtieňa.  

 
Zaplnenie trhlín: Prípravok injektujte cez aplikačnú špičku na fľaši.  Aplikačnú špičku odrežte vo výške 

zodpovedajúcej šírke trhliny a zmes nalievajte do trhlín/škár. Výplň trhlín prípravkom MC-Estrifan RIS-

SL sa uskutoční napustením. 

 
Pre zabezpečenie optimálneho adhézneho spojenia s ďalšími mazaninami a lepidlami  čerstvo nanesený 

MC-Estrifan RIS- SL následne hneď posypte sušeným kremenným pieskom (zrnitosť 0,5 - 1,2 mm). 

Nadbytočný kremenný piesok pozametajte po vytvrdnutí.  

 
Pri teplotách pod +2 °C ukončite spracovanie.  

Vyššie teploty urýchľujú, nižšie teploty spomaľujú dobu spracovateľnosti. 

 
Osobitné upozornenia: MC-Estrifan RIS-SL má agresívny účinok na ľahké kovy. Pri prípadnom 

kontakte s kovmi a plastmi predom vykonajte skúšobnú aplikáciu.  

 
Trhliny a škáry v potere uzavrite s vytvorením silového spoja až po dosiahnutí dovolenej  zvyškovej 
vlhkosti podľa BEB (Spolkové združenie poter a krytina). 

 
Liata živica na vyplnenie trhlín v poteroch  
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TECHNICKÉ HODNOTY A CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 

Veličina Jednotka Hodnota Poznámky 

Hustota kg/dm³ cca. 1,24  

Pomer miešania obj. diely 1 : 2 zložka A : zložka B 

Viskozita mPa·s cca. 2.000 pri 23°C a 50% rel. vlhkosti vzduchu 

Podmienky spracovania °C ≥ 2 ≤ 30 teplota vzduchu a podkladu 

Pevnosť v tlaku 

7 d 

N/mm²  
≥ 25 

DIN/STN EN ISO 604 

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

 

Farba zložka A: transparentná, zložka B: hnedastá, zmiešaný materiál: béžová 
 

Dodávka kartón s 8 fľašami 

- zložka A: 4 x 200 ml 

- zložka B: 4 x 400 ml 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. [2021000458] 
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