
EXPERTISE 
SCREEDS

Glettelhető finombeton  
falra, padlóra, lépcsőre

Emcefix floor



Egyszerűen bedolgozható, 
könnyen simítható
A habarcs felhordása kézileg, kőműveskanállal és glettvassal történik. 
Kitűnő bedolgozhatósági jellemzői a hosszú feldolgozási idővel társulva akár 
nagyobb felületek gyors, zökkenőmentes javítását ill. glettelését is lehetővé 
teszik.

Fagy- és olvasztósó ellenálló
Bel- és kültérben egyaránt felhasználható, köszönhetően a kiválló fagy-  
és olvasztósó ellánállóságának, melyet a szabványos vizsgálatok és  
a gyakorlati alkalmazása bizonyít.
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Nagyszilárdságú (R3) habarcs
Az Emcefix floor teljesíti a DIN EN 1504-3 szerinti R3 osztályú habarcsokkal 
szemben támasztott követelményeket. Magas nyomószilárdsága és karboná-
tosodással szembeni ellenállóképessége  okán akár statikailag beszámítható 
módon alkalmazható targoncaterhelés, gördülő szék és egyéb extra  
terhelések mellett.

Természetes beton színek
A termék három alapszínben (betonszürke, középszürke, sötétszürke) áll 
rendelkezésre. A három szín tetszőlegesen vegyíthető, vagyis a kívánt  
árnyalat egyéni igények szerint alakítható.  Így garantáltan olyan dekoratív 
látszóbeton felületet kapunk, mely az elképzelésünknek megfelel, látványos 
esztétikai eleme lesz a megálmodott helyiségnek.

Fontos tudni: A kötőanyag természetes tulajdonságai miatt előfordulhatnak árnyalatbeli 
eltérések. A szín pontos meghatározásához próbafelületek készítése ajánlott. Az árnyalat csak 
a teljes száradást követően ítélhető meg végérvényesen.

betonszürke

középszürke

sötétszürke3 4 4 
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Tartós padlófelület
A kopott vagy töredezett felületek erősen csorbíthatják a padló egészének  
rendeltetésszerű használatát. Az Emcefix floor a bel- és kültéri betonpadlók kisebb 
és nagyobb felületen történő javítását egyaránt lehetővé teszi 1-10 mm közötti réteg- 
vastagságban. Az Emcefix floorral helyreállított padlók fokozott igénybevétel-
nek, pl. görgős székterhelés és targoncaforgalomnak kitett felületeken is rendkívül  
strapabíróak.

Univerzális javítóhabarcs
Az Emcefix floor a letöredezett élek, hibák javítására is alkalmas 30 mm vastagságig.  
Így amellett, hogy esztétikus felület jön létre, - ami látszóbeton elemeknél önmagában is  
komoly kihívást jelent-  az Emcefix floor kitűnő ellenállóképességének köszönhetően a teljes 
teherbíró képességét is visszanyeri a padló.

Matt, kőszerű betontextúra
Finombeton padlók készítésénél kulcsszerep jut a statikai mellett az esztétikai szem-
pontoknak is. Az Emcefix floor széles színválasztéka az előforduló betonárnyalatokat 
lefedi, így értéknövelő módon képes hozzájárulni a padlók, látszóbeton lépcsők vagy 
emelvények harmonikus összképének kialakításához.
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1. Póruslezárás 2. Betonpótlás 3. Kiegyenlítés

4. Élsimítás 5. Felületképzés 6. Statikai javítás  
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MC-Estribond uni
alapozó

 sima, nedvszívó aljzatokon
 kenhető és hengerelhető
 gyorsan szárad
 jól tapadó felület

Emcefix floor
univerzális simítóhabarcs

 egyszerűen bedolgozható, jól simítható
 töredezések javítására 
 fizikai igénybevételnek fokozottan ellenáll
 fagy- és olvasztósó ellenálló  
 több árnyalatban 

MC-Additiv Speed
kötésgyorsító adalékszer

 könnyen adagolható
 kötésgyorsító hatású
 nem befolyásolja az egyéb jellemzőket, pl. szilárdság, szín stb.

MC-DUR 2095 M
fedőbevonat

 matt felületű
 jó foltállóság
 jól tisztítható

Az Emcefix floor kiemelkedő előnye, hogy padlón, falon,  
pultokon és belsőépítészeti bútorfelületeken is ugyanazon 
felületi design megjelenéssel alkalmazható. Köszönhetően  
a természetesen matt, kőszerű textúrának az építészeti  
elképzelésekhez igazodó, letisztult, látványos finombeton  
design tereket alkothatunk.
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 Egyszerűen bedolgozható

 Faggyal-olvasztósókkal szemben igazoltan ellenálló

 DIN EN 1504-3 szerinti R3 osztályú habarcs

 Természetes beton színek

Emcefix floor
Glettlehető finombeton, falra, padlóra, lépcsőre

MC-Bauchemie Kft.
Bartók Béla út 105-113.
1115 Budapest

Tel: +36 20 987 1477
info@mc-bauchemie.hu
www.mc-bauchemie.hu


