
Emcekrete MFT
Montage- en stelmortel

Voorbereiding van de ondergrond
De ondergrond moet schoon, stabiel, dragend en 
vrij van hechtingverminderende stoffen zijn. Vóór 
het aanbrengen van de mortel moet de onder-
grond eerst worden bevochtigd. Deze dient mat-
vochtig te zijn; echter nooit verzadigd met water.

Mengen
Emcekrete MFT wordt minstens 3 minuten 
gemengd in de dwangmenger of in de vrije-val 
menger met een langzaam werkend roertoestel 
(max. 400 t.p.m.). Er dient een homogene, 
klontervrije consistentie te worden bereikt.

Verwerking
Emcekrete MFT kan met de hand of volgens de 
spuitmethode worden verwerkt

Met de hand wordt deze verwerkt met een troffel, 
spatel of voegijzer. Voor het vullen van voegen in 
prefabelementen wordt de verwerking met de 
handmortelpomp MC-HM-pomp geadviseerd.  Voor 
de spuitverwerking dienen gangbare wormpompen 
te worden gebruikt. Vraag daarvoor a.u.b. ons 
advies aan

Nabehandeling
Emcekrete MFT moet worden beschermd tegen te 
snelle uitdroging door directe zonnestraling en 
wind. De gebruikelijke nabehandelingsduur 
bedraagt 3 dagen

Producteigenschappen

Toepassingsgebieden

• Snelhardende mortel voor inbouwonderdelen
• Voor het aanvullen van segmentvoegen in de prefabbouw
• Voor het voegen van staal- en betonconstructies
• Voor het vullen van holle ruimten en spleten
• Metselmortel voor alle gangbare metselstenen 

• Gebruiksklaar, - enkel met water te mengen
• Hoge sterkte
• Statisch belastbaar
• Hoge carbonatieweerstand
• Zwelbaar en stabiel
• Niet brandbaar volgens EN 13501, bouwmateriaalklasse A1
• Hand- en spuitverwerkbaar
• Gecertificeerd volgens DIN EN 1504-3, Klasse R3 - statisch relevant

Verwerkingsrichtlijnen
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Kenmerk Eenheid Waarde* Opmerkingen
Korrelgrootte mm 4

Watertoevoeging l ca. 3,6
ca. 5,76

per 25 kg zak
per 40 kg zak

Verwerkingstijd uur 1 - 1,5

Uitstrijkrendement l ca. 21 kant-en klare mix

Buigtrek- druksterkte N/mm2 3,0/10,0
6,0/39,0
8,0/54,0

na   1 dag 
na   7 dagen 
na 28 dagen

Laag mm 10 - 50

Verwerkingsvoorwaarden °C ≥ +5 - ≤ +35     Lucht-/materiaal- en ondergrondtemperatuur

Carbonisatie weerstand mm 1,5 volgens EN 13295
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Technische eigenschappen Emcekrete MFT

Productkenmerken  Emcekrete MFT

Interne controle DIN EN ISO 9001

Kleur grijs

Opslag In gesloten verpakking, vorstvrij en droog bewaard,
minstens 12 maanden houdbaar.

Verpakking 25 kg zak; Pallet (48 zakken à 25 kg) 
40 kg  zak; Pallet (30 zakken à 40 kg)

Afvalverwerking Gelieve in het belang van het milieu alle inhoudsresten uit
de verpakking te verwijderen!

* Alle technische kengetallen zijn laboratoriumwaarden die zijn bepaald bij 23 °C en 50 % relatieve
luchtvochtigheid 

De gegevens over eigenschappen zijn vastgesteld tijdens laboratoriumonderzoeken en kunnen in de 
praktijk afwijken. Om de technische geschiktheid per toepassing vast te stellen, moeten er 
vooronderzoeken onder de desbetreffende gebruiksomstandigheden worden uitgevoerd.

Veiligheidsaanwijzingen
Let op de gevarenaanduidingen en veiligheidsadviezen op de etiketten en veiligheidsinformatiebladen 
en de algemene verwerkingsinstructies. GISCODE: ZP1

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 09/19. Dit drukschrift is technisch bewerkt. Bestaande uitgaven zijn ongeldig en mogen niet langer worden gebruikt.
Deze uitgave vervalt bij een technisch bewerkte heruitgave.

MC-Bauchemie Belgium N.V. • Conservenstraat 25
B-2235 Westmeerbeek • Tel. +32 15 20 14 62

info@mc-bauchemie.be • www.mc-bauchemie.be




