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Emcefix-Haftbrücke 
 
 

Minerální vazný můstek k ošetření betonu 
 
 

Vlastnosti produktu 

• k okamžitému použití – pouze se smíchá s vodou 

• jednosložkový 

• bez obsahu rozpouštědel 

• rychle dále zpracovatelný 

• jednoduchá aplikace 

• bezpečné spojení 
 
 

Oblasti použití 

• přípravek slouží ke zlepšení přilnavosti penetračních nátěrů na minerální podklady 
 
 

Pokyny pro zpracování 

 
Příprava podkladu 
 
Podklad musí být čistý, pevný, nosný, zbavený látek 
snižujících přilnavost a dostatečně drsný. Před 
nanášením vazného můstku je třeba podklad 
navlhčit. Musí být matně vlhky, ale nikoli zvodnělý. 
 

Míchání 
 
Vazný můstek Emcefix se sype za neustálého 
míchání vody, dokud nevznikne homogenní, kalová 
konzistence bez hrudek. 
 
Doba míchání činí nejméně 3 minuty. K míchání 
použijte pomaloběžné míchací zařízení. 
 
Spotřeba vody na 5 kg vědro činí 0,90 – 0,95 l.  
 
 
 
 

Zpracování  
Zpracování  
 
Vazný můstek se nanáší štětcem nebo štětkou a na 
matně vlhký povrch a pečlivě se roztírá. Je třeba dbát 
na to, aby se na naneseném přilnavém můstku 
Emcefix neusazovala voda.  
Doba zpracování závisí na povětrnostních 
podmínkách. Při teplotách pokladu a prostředí 

nižších než + 5 C je třeba práce přerušit.  
 
Uporoznění 
 
Je třeba se vyvarovat toho, aby čerstvý přilnavý 
můstek po delší dobu ležel volně, protože se tím 
odpaří příliš mnoho záměsové vody.  
Opravná malta na beton se nanese na ještě čerstvý, 
matně vlhký vazný můstek. 
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Technické vlastnosti Emcefix-Haftbrücke 

Vlastnost Měrná jednotka Hodnota Poznámka 

Doba zpracovatelnosti min cca. 60 při  20 C 

Teplota pro zpracování C 5 -35 - 

Spotřeba kg/m2 1,1 na mm tloušťka vrstvy 

Množství vody na 5 kg balení l 0,9 –0,95 -  

 

Ostatní data Emcefix-Haftbrücke 

Vlastní dozor DIN EN ISO 9001  

Barva šedá 

Teplota pro zpracování minimálně + 5 C 

Forma dodávky 
5 kg kyblík 
paleta (60 kyblíků á 5 kg) 

 

Všeobecné informace 

Uskladnění 
dobře  uzavřené chránit  před  mrazem   a přímým slunečním zářením, 
maximální doba skladování je 12 měsíců 

Odstranění obalu 
Prosíme, abyste v zájmu našeho životního prostředí obaly zcela  vyprázdnili 
a nechali zlikvidovat v místech k tomu určených.  
Společnost je vedena u EKO-KOM;k.č. EK-F06031263. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Bezpečnostní pokyny 
Dodržujte prováděcí a bezpečnostní pokyny, které jsou uváděny na etiketách a v bezpečnostních listech 
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Poznámka: Údaje v tomto letáku jsou uváděny na základě našich zkušeností dle nejlepšího vědomí, jsou však nicméně nezávazné. Je 
třeba je přizpůsobit konkrétní stavbě, účelu použití a zvláště pak místním požadavkům. S přihlédnutím k tomuto, ručíme za správnost těchto 
údajů v rámci našich prodejních a dodacích podmínek. Doporučení našich spolupracovníků odchylující se od našich směrnic jsou pro nás 
závazná jen  tehdy, jsou-li potvrzena písemně. Každopádně je potřeba dodržovat obecně platné technické pokyny pro aplikaci materiálů. 
 
Vydání 07/2007. Tento materiál byl z technického hlediska přepracován. Dosavadní vydání jsou neplatná a nesmějí být nadále používána. 
Po novém, z technického hlediska přepracovaném vydání je toto vydání neplatné. 
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