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Estrifan Additiv KD 961 
 
 

Vysoce kvalitní aditivum na bázi umělohmotné disperze pro potěry  
a potěry pro podlahová topení 

 
 

Vlastnosti produktu 

• tekuté 

• bez silikonů 

• výrazné zvýšení pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku 

• rozsáhlé zabránění smršťovacích trhlin 

• plastifikuje 

• dobré vázání vody 

• optimalizace hodnoty vody/cementu 
 
 

Oblasti použití 

• mazaniny s podlahovým topením 

• výroba cementových potěrů se zvýšeným namáháním 

• tenkovrstvé  potěry 

• cementové potěry v provozech na zpracování laků (lakovny)
 
 

Pokyny pro zpracování 

 
MC-Estrifan Additiv KD 961 se používá k výrobě 
vysoce jakostních cementových potěrů až do B 40 a 
vazných můstků. MC-Estrifan Additiv KD 961 
zlepšuje elastičnost systémů na bázi cementového 
pojiva. Tak mohou být vyrobeny tenkovrstvé potěry 
od 30 mm  a potěry pro podlahová topení s vysokými 
technickými vlastnostmi.  
U tenkovrstvých, plovoucích potěrů je nutná vhodná 
akustická izolace.  
 
Estrifan Additiv KD 961 se přidává se záměsovou 
vodou. Při použití MC-Estrifanu Additiv KD 961 se 
musí dodržet minimální doba míchání 3-5 minut. 
 
Zvýšená schopnost zadržování vody vede k ulehčení 
hlazení, jakož i ke zlepšení jakosti povrchu. 

Prostřednictvím plastifikace se dosáhne zvýšení 
pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku.  
 
Při ukládání potěru se doporučuje použít minerální 
vazný můstek Estrifan Haftbrücke nebo Estrifan SN 
Mineralgrund. 
  
Optimální dávkování je závislé na odzkoušení 
odpovídajícího kameniva a cementu. V rámci těchto 
průkazních zkoušek lze přezkoušet technické 
vlastnosti potěru a jeho zpracovatelnost. 
 
Pří použití prosím dbejte všeobecných pokynů 
uvedených  v prospektu „Estrifan-přísady pro potěry“ 
a bezpečnostním listu MC-Estrifanu KD 961. 
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Technické vlastnosti Estrifan Additiv KD 961 

Vlastnost Měrná jednotka Hodnota Poznámka 

Hustota g/cm3 cca 1,01 - 

Doporučená dávka % cca 5,0 – 10,0 na odpovídající hmotnostní dávku cementu  

na cementový potěr l cca 2,5 – 5,0 na 50 kg cementu 

 

Ostatní data Estrifan Additiv KD 961 

Vlastní dozor DIN EN ISO 9001  

Barva bílá 

Forma tekutá 

Barevné označení etikety fialové 

Forma dodávky 
  30 kg kanystr 
230 kg plastový sud 

 

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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