
Emcefloor PCC Pro
Zelf-nivellerende bodembedekking van
Polymeer-Cement (PCC)

Ondergrondvoorbereiding
Zie productblad "ondergrond en ondergrondvoor-
behandeling"

Grondering
De ondergrond wordt met MC-DUR 1177 WV-A
gegrondeerd en direct licht ingestrooid met vuur-
gedroogd kwartszand 0,2 - 0,6 mm. Na ongeveer
2 - 4 uur (het melkeffect moet weg zijn), maar
uiterlijk 24 uur, wordt Emcefloor PCC Pro op de
gegrondeerde ondergrond aangebracht. Eén
grondlaag is gebruikelijk. Bij sterk zuigende onder-
gronden, applicatie na 24 uur of een onvoldoende
dekkende grondlaag, dient een tweede grondlaag
op gelijke wijze worden aangebracht.

Mengen
Emcefloor PCC bestaat uit een poedercomponent
waaraan 20 % water per deel toegevoegd moet
worden. Dit moet dan zo lang gemengd worden
(ong. 3 - 4 minuten) tot men een homogene
massa krijgt. Voor het mengen worden mechani-
sche roerinstallaties (ongeveer 300 - 400 OPM)
gebruikt. 

Aanbrengen
Het aanbrengen gebeurt met een rakel of tanden-
spaan. De aangebrachte laag wordt aansluitend
met een prikrol ontlucht. De polymeer-cement-laag

moet ongeveer 24 uur tegen regen en rechtstre-
eks zonlicht beschermd worden. Emcefloor PCC
Pro kan na een wachttijd van 48-72 uur (bij 20°c)
overlaagt worden met beschermingssystemen uit
het MC-DUR-gamma. 
Hiervoor moet het oppervlak met MC-DUR 1177 
WV-A gegrondeerd worden.De grondering wordt
direct licht ingestrooid met vuurgedroogd kwarts-
zand 0,1-0,3 mm Na een wachttijd van 12 tot 24
uur kan de afwerkingslaag worden aangebracht.

Bijzondere richtlijnen 
Verbruikshoeveelheden, verwerkingstijd, begaan-
baarheid en het bereiken van belastbaarheid zijn
temperatuur- en objectafhankelijk. Zie productblad
"Verwerking van reactieharsen". 

Gelieve met betrekking tot kleur-constante van de
batches te letten op de andere richtlijnen in de
sectie "Verwerking van reactieharsen". 

Chemische belasting en lichtinvloed kunnen tot
kleurveranderingen leiden, die echter over het
algemeen de gebruiksgeschiktheid niet aantasten.
Chemisch en mechanisch belaste oppervlakken
zijn onderhevig aan een gebruiksgebonden slijta-
ge. Regelmatige controle en permanent onder-
houd wordt aanbevolen. 

Producteigenschappen

Toepassingsgebieden 

• Zorgt voor een vlakke vloer op mineraal gebonden ondergronden
• Zonder overlaging belastbaar met bijv. palletwagen- en heftruckverkeer 
• Binnen en buiten toepasbaar 
• Emcefloor PCC Pro beschikt over een Osmose rapport

• Eén-componentige zelfnivellerende polymeer-cement-laag (PCC)
• Laagdikten van 3 - 20 mm
• Pompbaar, overlaagbaar

Verwerkingsrichtlijnen
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Eigenschap Eenheid Waarde Opmerkingen

Mengverhouding Gewichtsdelen 100 : 20 Poedercomponent: water

Dichtheid g/cm3 ong. 1,7

Verwerkingstijd minuten 20 Bij 20 °C en 50 % relatieve 
luchtvochtigheid

Begaanbaar na uur 6

Volledig belastbaar na dagen 7

Verwerkingsvoorwaarden °C ≥ 10 - ≤ 30 lucht -en ondergrondtemperatuur
% ≤ 85 relatieve luchtvochtigheid
K 3 over dauwpunt

Verbruikshoeveelheden kg/m2 1,7 per mm laagdikte 

Drukvastheid N/mm2 ca. 40 na 28 dagen

Buigtrekvastheid N/mm2 ca. 10 na 28 dagen 

Opmerking: De in dit informatieblad verschafte informatie stemt naar beste weten overeen met onze ervaring, maar is echter geheel vrijblijvend.
Deze informatie moet op de desbetreffende bouwobjecten, gebruiksdoeleinden en de unieke plaatselijke eisen worden afgestemd. Dit vooropge-
steld, staan wij in voor de juistheid van de gegevens binnen het raamwerk van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. Aanbevelingen van onze
medewerkers die afwijken van de in dit informatieblad verschafte informatie, zijn slechts bindend indien ze schriftelijk door ons zijn bevestigd. De
algemeen erkende technische regels dienen in ieder geval te worden nageleefd. 

Uitgave 10/18. Dit drukschrift is technisch bewerkt. Bestaande uitgaven zijn ongeldig en mogen niet langer worden gebruikt.
Deze uitgave vervalt bij een technisch bewerkte heruitgave. 
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Technische eigenschappen Emcefloor PCC Pro

Productkenmerken Emcefloor PCC Pro

Gereedschapsreinigingsmiddel water

Standaardkleur grijs 

Levering zak 25 kg 

Opslag Bij koele (onder 20 °C en droge opslag in originele gesloten 
verpakkingen) 1 jaar houdbaar. Beschermen tegen vorst!

Verpakkingsafvalverwerking De verpakking volledig leegmaken. Raadpleeg hiervoor ons informa-
tieblad voor verpakkingsvoorschriften "Het MC-afvalverwerkingscon-
cept voor leeggemaakte transport- en verkoopsverpakkingen".
Dit zenden wij u op aanvraag graag toe.

Veiligheidsadviezen:
Gelieve te letten op de gevaarsaanwijzingen en veiligheidsaanbevelingen op de etiketten en 
veiligheidsinformatiebladen. 


