
EXPERTISE 
SCREEDS

Univerzální jemná stěrka 
pro kosmetickou sanaci betonu

Emcefix floor
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Jednoduché, hladké zpracování
Emcefix floor přesvědčí svým super lehkým a hladkým zpracováním. Jemná 
stěrka se aplikuje ručně pomocí zednické lžíce a hladítka. Díky svým vynika-
jícím vlastnostem při zpracování ve spojení se svojí dlouhou dobou zpraco-
vání je tak možné bez námahy opravovat, případně stěrkovat i velké plochy.

Odolnost proti mrazu a posypovým 
solím
Jemná stěrka se kromě toho vyznačuje svojí obzvlášť vysokou odolností pro-
ti mrazu a posypovým solím, která byla testována podle normy EN 12390-9. 
Naši vysoce výkonnou stěrku můžete proto bez obav použít nejen ve vnitř-
ním prostředí, nýbrž také na venkovních plochách.

Malta R3 podle ČSN EN 1504-3
Emcefix floor splňuje kritéria, která jsou požadována u malty R3 podle ČSN 
EN 1504-3. Naší stěrku můžete použít na základě její vysoké pevnosti v tlaku 
a její odolnosti proti karbonataci také pro opravy betonu ve staticky rele-
vantních oblastech, například ke zvýšení krytí výztuže v betonu.

Výběr barev
Stěrku je možné obdržet ve třech odstínech, betonově šedá, středně šedá 
a tmavě šedá. Tyto tři barvy je možné mezi sebou také míchat, takže je pro 
Vás možné docílit svůj požadovaný odstín. Právě v pohledových oblastech 
obdržíte nejen funkční, nýbrž také esteticky příjemnou konečnou povrcho-
vou úpravu.

Důležité upozornění: Odchylky odstínu v prospektu od originálního odstínu jsou podmíněny 
technikou tisku a použitým materiálem. Pro přesné posouzení je třeba položit zkušební plochu. 
Barevný odstín je třeba hodnotit teprve po úplném proschnutí.

Betonově šedá

Středně šedá

Tmavě šedá 3 
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Oprava podlahových ploch
Opotřebované nebo drobivé povrchy mohou silně omezit vhodnost k užívání celé pod-
lahy. Emcefix floor Vám umožní jak sanaci malých, tak i opravu velkých podlahových 
betonových ploch v tloušťce vrstvy od 1 do 10 mm, jak ve vnitřní, tak i ve venkovní 
oblasti. Se stěrkou Emcefix floor sanované podlahy vykazují odolnost také vůči zatížení 
v oblastech s vysokým zatížením, jako například v oblastech s provozem vysokozdviž-
ných vozíků.

Optické zhodnocení podlah
Právě u prvků z pohledového betonu hrají nejen sanace pro obnovení funkce, nýbrž 
také kosmetická oprava velkou roli. S rozmanitostí odstínů stěrky Emcefix floor můžete 
napodobit většinu vyskytujících se barevných odstínů betonu, a můžete opticky zhod-
notit podlahy, schodiště nebo podesty z pohledového betonu.
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Oprava výlomů
Stěrku Emcefix floor je možné použít k opravě výlomů a ulomených hran v betonových dílech 
až do 30 mm. Přitom docílíte nejen esteticky příjemnou konečnou povrchovou úpravu, což 
právě u pohledových prvků představuje velkou výzvu, nýbrž také obdržíte na základě vysoké 
odolnosti stěrky Emcefix floor podlahu, kterou budete moci následně opět plně zatěžovat.
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1. Stěrkování podkladu 2.  Tmelení odlomeného místa s nanesením 

přebytečného množství stěrky
3. Přebytečnou stěrku zaříznout do roviny

4. Hranu plošně přestěrkovat 5. Úprava hrany hladítkem z mechové pryže 6. Vytvrzená hrana je opět plně zatížitelná 
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Emcefix floor se může použít pro vytvoření designového 
 povrchu podlahy. Zcela bez náročné strojní techniky se malta 
R3 nanese na podklad. Díky zpracování pomocí hladítka a díky 
 závěrečnému zapečetění povrchu obdržíte dynamická stíno-
vání, která přinesou na podlahu živý vzhled betonu.
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Penetrace 
MC-Estribond uni

 Pro hladké a savé podklady
 Možnost nanášení štětcem a válečkem
 Rychlé zaschnutí
 Drsná struktura povrchu

Univerzální jemná stěrka
Emcefix floor

 Jednoduché, hladké zpracování
 Vhodná k opravě výlomů a jako plošná stěrka
 Mechanicky vysoce zatížitelná
 Odolnost proti mrazu a posypovým solím podle EN 12390-9 
 K obdržení v různých šedých odstínech

Urychlovač tvrdnutí 
MC-Additiv Speed

 Snadné dávkování
 Urychluje tvrdnutí
 Žádný vliv na vlastnosti jako pevnost, barva atd.

Pečetící nátěr 
MC-DUR 2095 M 

 Vynikající vlastnosti při zpracování
 Matná konečná povrchová úprava
 Dobrá odolnost proti vzniku skvrn
 Dobrá čistitelnost
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K Jednoduché, hladké zpracování

K  Testovaná odolnost proti mrazu  
a posypovým solím

K Malta R3 podle ČSN EN 1504-3

K Výběr barev

Emcefix floor 
Univerzální jemná stěrka
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CZ

Kontaktní údaje

Česká republika:
MC-Bauchemie s.r.o.
Skandinávská 990
26753 Žebrák

Telefon: +420 311 545 155
Fax: +420 311 537 118

info@mc-bauchemie.cz
www.mc-bauchemie.cz

Slovenská republika:
MC-Bauchemie s.r.o.
Diaľničná cesta 18
903 01 Senec

Telefon: +421 244 442 195
Fax: +421 244 441 348

info@mc-bauchemie.sk
www.mc-bauchemie.sk


