
Nafufill EC 6 (voorheen Zentrifix EC6)
Fijnspachtel op
ECC-basis

Ondergrondvoorbereiding
Zie informatieblad „Algemene verwerkingsrichtlij-
nen voor fijnspachtel“. 

Voorafgaand nat maken / grondering 
Voor het aanbrengen van Nafufill EC 6 moet de 
ondergrond worden nat gemaakt. Deze moet licht 
vochtig zijn, maar in geen geval waterverzadigd. 
Een gesloten waterfilm in poriën en holtes dient te 
worden voorkomen. Sterk zuigende oppervlakken 
of betonoppervlakken met open poriën moeten 
worden voorzien van een grondering met MC-
Additiv EC. Overvloedig aanbrengen dient te wor-
den vermeden. Wanneer de grondering licht voch-
tig en nog kleverig is, moet de Zentrifix EC 6 wor-
den aangebracht. 

Mengen 
De ECC-spachtel wordt gemaakt van Nafufill EC 6 
en MC-Additiv EC. MC-Additiv EC is tweecom-
ponentig en bestaat uit een op elkaar afgestemde 
basis- en verhardingscomponent. Voor de verwer-
king moeten beide componenten zorgvuldig door 
een langzaam draaiende dubbelroermenger met 
elkaar worden vermengd. Nafufill EC 6 wordt 
onder voortdurend roeren in de klaargezette aan-
maakvloeistof gestrooid, homogeen en klontvrij 
gemengd tot een juiste consistente spachtelmas-

sa. Voor het mengen zijn dwangmengers of lang-
zaam lopende dubbelroerwerken geschikt. Het 
mengen met de hand als ook deelmengen is niet 
toelaatbaar. De mengtijd bedraagt 5 minuten. 

Mengverhouding 
Zie tabel „Technische eigenschappen“. Voor een 
verpakking van 20 kg Nafufill EC 6 is ca. 5,0 kg 
klaargemaakte MC-Additiv EC nodig. Omdat 
Nafufill EC 6 een cementgebonden product is, zijn 
er schommelingen mogelijk voor het vloeistof-
verbruik. Toevoeging van water is niet toegestaan. 

Verwerking 
Nafufill EC 6 kan met de hand worden verwerkt. 
Bij de verwerking als schrap- en egaliseerlaag 
dient men een spaan of troffel te gebruiken, bij de 
verwerking als kras- en poriënspachtel een hard 
rubberen spaan 

Oppervlaktebewerking 
Om een effen en vlak oppervlak te krijgen kan de 
spachtellaag aansluitend met een droog spons-
bord worden nagewerkt. 

Overige verwerkingsrichtlijnen
Zie informatieblad „Algemene verwerkingsrichtlij-
nen voor fijnspachtel“.

Producteigenschappen 

Toepassingsgebieden

• Kras-en poriënspachtel
• Totale oppervlakte spachtelingen tot 6 mm laagdikte
• ECC-fijnspachtel voor betonbouwdelen van nieuwbouw-en bestaande bouwwerken zowel in binnen- 

als buitenbereiken en in het bijzonder als onderlaag onder reactiehars lagen.
• Principe 3; als ook de procedure's 3.1 en 3.3 (EN 1504-9)

• ECC-fijnspachtel voor cementgebonden ondergronden
• Gemakkelijk te verwerken
• Weinig nabehandeling nodig
• Snelle overwerkbaarheid met reactieharsen
• Aanmaakvloeistof MC-Additiv EC
• Gecertificeerd conform EN 1504 deel 3

Verwerkingsrichtlijnen
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Kenmerk Eenheid Waarde* Opmerkingen

Grootste korrel mm 0,3

Soortelijk gewicht verse mortel kg/dm3 1,90

Buig-, treksterkte / drukvastheid N/mm2 3,7/25,0 Na   7 dagen
5,3/37,0 Na 28 dagen

Verbruik (verse mortel) kg/m2/mm 1,90 als oppervlakte spachtel
kg/m2 1,00 - 1,50 als Kras-, poriën- en egaliseer spachtel

De verbruikswaarden zijn afhankelijk van
de objecteigenschappen.

Verwerkingstijd minuten 30 bij +   5 °C
20 bij + 20 °C
15 bij + 30 °C

Overwerkingstijd uur 1 1. arbeidsgang / 2. arbeidsgang

Laagdikte bereik mm 1 Min. laagdikte per arbeidsgang
3 Max. laagdikte per arbeidsgang
6 Max. totale laagdikte

Overlaagbaar met oplosmiddel- uur 24 Bij + 20 °C en 85 % relatieve
houdende reactieharsen luchtvochtigheid

Verwerkingsvoorwaarden °C ≥ 5 - ≤ 30
%
K

≤ 85
≤ 3

Lucht-/materiaal- en ondergrondtemp.
Relatieve luchtvochtigheid
Boven dauwpunttemperatuur

Mengverhouding GD 100 : 25 Nafufill EC 6 : MC-Additiv EC

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 02/20. 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 Nafufill EC 6

Productkenmerken Nafufill EC 6

Kleur cementgrijs

Levering Nafufill EC 6 zakken van 20 kg
MC-Additiv EC verpakkingen van 10 kg en 30 kg

Opslag In gesloten verpakking minstens 12 maanden. Droog en koel
bewaren. 

Verpakkingsafvalverwerking De verpakking volledig leegmaken. Raadpleeg hiervoor ons
informatieblad voor verpakkingsvoorschriften „Het MC-afvalver-
werkingsconcept voor leeggemaakte transport-en verkoopsver-
pakkingen“. Ditzenden wij u op aanvraag graag toe. 

* Alle technische waarden werden bij + 23 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid vastgesteld.
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