Emcefix
Het juiste systeem voor
uw betonoppervlakken
Beschadigde betonnen oppervlakken
kunnen met het Emcefix-spachtelprogramma
eenvoudig, snel en schoon in indrukwekkende zichtbetonnen oppervlakken worden
omgetoverd.
K Kunststofverbeterd
K Gebruiksklaar
K Weer- en vorstbestendig
K Slijtvaste- en lichtbestendige pigmentatie
K Verspuitbaar met geschikte apparatuur
K Grote verscheidenheid aan kleuren
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G lang grijs

G ultra cementgrijs
G rapid grijs
G extra grijs
Emcefix-Spachtel G lang / G rapid / G extra / G
ultra

Emcefix
Het Emcefix-spachtelprogramma is een
compleet systeem van op elkaar
afgestemde hoogwaardige, kunststofverbeterde grove-, fijn-en extra
fijnspachtels voor een optimale
afwerking van uw betonnen
oppervlakken.

Belangrijke opmerking: Kleurafwijkingen t.o.v. de
originle kleuren zijn afhankelijk van het drukproces en
het materiaal. Voor een juiste beoordeling dienen
proefvlakken te worden gemaakt. De kleur is pas na
volledige doorharding te beoordelen. Meer informatie
over de toepassing en de eigenschappen zijn te
vinden in ons verwerkershandboek "Betonspachtels".
Voor gebruik van de producten dienen de technische
merkbladen en de veiligheidsbladen te worden
gelezen.

wit

witgrijs

Grove spachtel
Diepe reparaties, klein- of grootvlakkig
spachtelwerk – kies de grove spachtel van
MC voor uw project.
Emcefix-Spachtel G lang
K Normale uitharding
K Voor spachtelwerk tot 1m2
K Laagdikte: 6–25 mm
Emcefix-Spachtel G rapid
K Snelle uitharding
K Voor spachtelwerk tot 1m2
K Laagdikte: 6–25 mm
Emcefix-Spachtel G extra
K Langzame uitharding, vezelversterkt
K Voor spachtelwerk vanaf 1m2
K Laagdikte: 6–25 mm
Emcefix-Spachtel G ultra
K Langzame uitharding, vezelversterkt
hechtbrug geïntegreerd
K Voor spachtelwerk vanaf 1m2
K Laagdikte: 6–40 mm

lichtgrijs

betongrijs
Emcefix-Spachtel F extra
fijn

Fijnspachtel
De fijne betonspachtels van MC zijn er in
verschillende, onderling mengbare
kleuren - zodat de facelift voor uw beton
lukt.
Emcefix-Spachtel F lang
K Normale uitharding
K Laagdikte: 1–6 mm

middelgrijs

Extra fijne spachtel
De extra fijne spachtel van MC is er
in 3 verschillende, onderling
mengbare kleuren - voor eersteklas
zichtbeton
Emcefix-Spachtel F extra fijn
K Normale uitharding
K Laagdikte: 0,5–3 mm

Emcefix-Spachtel F rapid
K Snelle uitharding
K Laagdikte: 1–6 mm

Voorbeeld systeemopbouw met Emcefix
		

Emcefix-Spachtel F lang / F rapid / F extra fein

			

Emcefix-Spachtel G lang / G rapid / G extra / G ultra

			

Emcefix-hechtbrug (bij G ultra geïntegreerd)

			

Beton

* De ondergrond moet schoon, vast, draagkrachtig en vrij van onthechtende stoffen zijn, ook als deze een voldoende
ruwheid toont. De ondergrond moet worden voorgenat, zodat deze matvochtig is, maar ook nog absorberend is.

Emcefix-Spachtel F lang / F rapid (F rapid slechts in 3 kleuren)
steengrijs
grijs
betongrijs

F rapid

F rapid

middelgrijs

F rapid

antraciet

