
Emcekrete SFM thix
Thixotrope spangat-
en voegmortel

Algemeen
Emcekrete SFM thix is een zeer soepele, thixo-
trope en gecontroleerd zwelbare vulmortel.

Ondergrondvoorbereiding
De op te vullen spangaten en segmentvoegen
moeten vrij zijn van vuil, olie, vet en andere
hechtingsverminderende bestanddelen. Droge of
sterk zuigende ondergronden moeten voldoende
worden voorbevochtigd. Nog aanwezig overtollig
water moet volledig worden verwijderd

Mengen
Emcekrete SFM thix moet met een dwangmenger
of met een langzaam draaiende menger worden
gemengd, waarbij een mengtijd van 3 minuten niet
mag worden onderschreden. De mortel wordt in
het klaargezette, schone water gestrooid en klon-
tervrij opgelost. Alleen volledige zakken mogen
worden gemengd.

Verwerking
Emcekrete SFM thix wordt onmiddellijk na het
mengen verwerkt.

Met behulp van de handmortelpomp MC-HM
Pomp kunnen verticale en horizontale voegen zon-
der bekisting worden opgevuld.

De handmortelpomp MC-HMA Pomp is bij uitstek
geschikt voor het opvullen en constructief afsluiten
van span-/verankeringsgaten

Emcekrete SFM thix kan worden gepompt, bijvoor-
beeld met wormpompen zoals de Putzmeister S5
EVTM of de PFT ZP 3 XL inclusief multimix-
dwangmenger.

Nabehandeling
Emcekrete SFM thix moet worden beschermd
tegen te snelle uitdroging door directe zonnestra-
ling en wind. De gebruikelijke nabehandelingsduur
bedraagt 3 dagen.

Bijzondere instructies
Hard geworden mortel mag noch met water noch
met verse mortel weer verwerkbaar worden
gemaakt. Verschillende omgevings- en verwerking-
stemperaturen zijn van invloed op het hardings-
proces.

Producteigenschappen

Toepassingsgebieden

Voor het opvullen en constructief afsluiten (handmortelpomp MC-HMA Pomp) van
• Span- en verankeringsgaten
Voor het verticaal en horizontaal opvullen (handmortelpomp MC-HM Pomp) van
• Voegen, zoals segmentvoegen in betonnen bouwdelen
• Deurkozijnen

• Cementgebonden, gebruiksklaar - alleen te mengen met water
• Licht kneedbaar en zeer soepel
• Hoge aanvangs- en eindsterkte
• Chloride- en krimpvrij
• Hoog sulfaatbestendig, vorstbestendig
• Waterdicht volgens DIN EN 12390-8
• Stabiel en geschikt voor bovenhandse verwerking
• Hoge hechtsterkte op correct voorbehandelde ondergrond
• Voor het opvullen van voegen met de MC-HM handpomp te verwerken
• Voor het opvullen van spangaten te verwerken met de handmortelpomp MC-HMA Pomp
• Verpompbaar
• Niet brandbaar volgens DIN EN 13501-1 klasse A1

Verwerkingsrichtlijnen
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Kenmerk Eenheid Waarde* Opmerkingen

Kleur grijs

Korrelgrootte mm 1

Watertoevoeging l 5,4 - 5,6 per 25 kg zak

Mengtijd minuten 3

Dynamische e-modulus N/mm2 21.500 na 28 dagen

Zwelgraad % ca. 1,8

Krimpen mm/m 1,78 na 28 dagen

Dichtheid in droge toestand kg/dm3 2,02

Verwerkingstijd minuten 60 bij +   5 °C
45 bij + 20 °C
30 bij + 35 °C

Buig- en druksterkte ** N/mm2 4,1/22,1 na   1 dag
5,2/45,5 na   7 dagen
7,4/46,5 na 28 dagen

Buig- en druksterkte** N/mm2 4,5/22,3 na   1 dag
Bij opslag in water 8,4/51,7 na   7 dagen

9,0/65,5 na 28 dagen

Verwerkingstemperatuur °C ≥ +5 - ≤ +35 lucht,- materiaal en ondergrondtemperatuur

Netto opbrengst l ca. 13 - 14 per 25 kg zak
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Technische eigenschappen Emcekrete SFM thix

Productkenmerken Emcekrete SFM thix

Interne controle DIN EN ISO 9001

Gereedschapsreinigingsmiddel water

Opslag De ongeopende originele verpakking is in een droge
omgeving ten minste één jaar houdbaar.

Levering 25 kg zak; 1 pallet (48 zakken à 25 kg)

Verpakkingsafvalverwerking Maak ten behoeve van het milieu de verpakkingen volledig leeg!
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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. 

* Alle technische kengetallen zijn laboratoriumwaarden en zijn bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtig-
heid gemeten.

** Prisma 40x40x160 mm

Veiligheidsrichtlijnen
De veiligheids/ risicoaanwijzingen op etiketten en veiligheidsinformatiebladen moeten strikt worden
opgevolgd. GISCODE


