ombran MHP-Systém
Bezpečná sanace
kanalizačních šachet a stok

ombran MHP-Systém
s DySC®-technologií
Nejvyšší možná životnost díky „Dynamické SynCrystalizaci“
Cílený výběr základních surovin jakož i optimalizovaný vodní
součinitel jsou základními požadavky na cementem pojené
maltové systémy pro oblast odpadních vod. Použití speciálních cementů (bez trikalciumaluminátu C3A) s vysokou odolností vůči síranům je podle všeobecně známých poznatků
o této oblasti absolutně nezbytné. Důležitým ukazatelem pro
chemickou odolnost cementem pojených systémů je však
také jejich pórovitost a rozdělení poloměru pórů v maltové
matrici.

Díky použití latentně hydraulických a pucolánových hmot se
docílí nejtěsnější možné struktury malty. Výsledkem je, že se
sníží pórovitost a optimalizuje se velikost poloměru pórů ve
struktuře malty - pro dlouhodobou ochranu Vašich staveb
v oblasti odpadních vod.

Vaše výhody
n velmi nízká pórovitost

Technologie DySC® (Dynamická SynCrystalizace) se používá
tam, kde běžné maltové systémy již selhávají. Pojivová matrice
produktů systému ombran MHP se díky komplexnímu růstovému procesu krystalů, „Dynamické SynCrystalizaci“ (DySC®),
zatěsní a zpevní.

n optimalizované rozdělení poloměru pórů
n ideální vodní součinitel
n zvýšená chemická odolnost
n vysoká odolnost vůči hydrolýze
Jak pro ruční tak pro strojní nanášení, pro jakoukoliv oblast
použití Vám ombran MHP-Systém nabízí to správné řešení.

Cementem pojené stavební hmoty jsou porézní! Charakteristickými veličinami jsou celková pórovitost a a rozdělení poloměru
pórů stanovené rtuťovou porozimetrií.
Rozlišujeme póry vzniklé při hutnění (> 0,1 mm) a kapilární póry (> 0,01 mm), jakož i smršťovací póry (< 0,01 mm)
a gelové póry (< 0,00003 mm). Zatímco v oblasti smršťovacích a gelových pórů není možný transport látek přes strukturu
hmoty, zhutňovací a kapilární póry způsobují propustnost cementem pojených systémů pro škodlivé látky.
Platí: Čím vyšší je podíl zhutňovacích a kapilárních pórů, tím
nižší je chemická odolnost a odolnost vůči hydrolýze u těchto
systémů.
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Herkömmliche
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Bezpečné ruční nanášení
při reprofilaci
a ochraně ploch
ombran MHP / ombran MHP 15
Malty ombran MHP jsou systémy s duálním použitím! Proti běžným sanačním
systémům, které používají jiné produkty pro reprofilaci a jiné pro ochranu, řešíme
v rámci systémů ombran vše jedním produktem. Oba pracovní kroky je možné
zvládnout najednou jedním a tím samým produktem. To přináší časovou úsporu
a zjednodušení logistiky provádění.
ombran MHP byl vyvinut speciálně pro vertikální plochy a pro nanášení nad hlavou.
Pro podlahové plochy a odpadní žlaby se používá ombran MHP 15. Oba tyto systémy se vyznačují vynikající odolností vůči chemickému a abrazivnímu namáhání
a rychlou zatížitelností vodou.

Vaše výhody
n jednoduché ruční zpracování
n lehké nanášení materiálu a dostatečná stabilita
n nekomplikované ošetřování
n optimalizovaná doba zpracovatelnosti s rychlou zatížitelností vodou
n otevřenost difúzi vodních par
n vysoká odolnost vůči abrazi
Díky kombinaci speciálních cementů a nové generace přísad nabízí systémy ombran MHP rychlou opětovnou zatížitelnost vodou s dostačující optimalizovanou
dobou zpracovatelnosti. DySC®-technologie umožňuje i při ručním nanášení docílit těsnosti maltové matrice, která dříve nebyla možná.
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Hospodárné nanášení
strojním a odstředivým nástřikem
ombran MHP-SP
Nanášení strojním a odstředivým nástřikem cementem pojených systémů klade
vysoké nároky na čerpatelnost malt a vyžaduje delší doby zpracovatelnosti těchto
systémů. Předpoklady, které ombran MHP-SP ideálně splňuje. Čerpatelné malty
je možné pohodlně nanášet běžnými šnekovými pumpami (pro hrubé správkové
malty). Díky tomu lze nanášet ochranné vrstvy v šachtách odstředivým nástřikem
a ochranné výstelky v průchozích stokách strojním nástřikem technologií mokrého
torkretu.

Vaše výhody
n hospodárné zpracování
n rychlá aplikace ochranných souvrství u větších ploch
n vysoce těsná maltová matrice
n rovnoměrná struktura povrchu
n velké tloušťky vrstev na pracovní krok
n delší doba zpracovatelnosti s rychlou zatížitelností vodou
n otevřenost difúzi vodních par

Jednotka MRT Spinning Unit je automatická
řiditelná hlava pro strojní odstředivý nástřik
v rámci systému MRT-System. Díky tomu je
možné dosáhnout časové úspory až 80 % proti
ručnímu nanášení. Ve spojení s řídící jednotkou MRT Control Unit se nechá celý proces
strojního nástřiku ochranného systému automaticky řídit.

Informace a výroba
HDT - Hochdruck-Dosier-Technik GmbH:
www.h-d-tec.de

Reprofilaci a nanášení ochranných vrstev u větších ploch lze v oblasti odpadních
vod optimálně provést pouze použitím technologií strojního nebo odstředivého
nástřiku. Zvláště pak kanalizační šachty lze kombinací systému ombran MHP-SP
a jedinečné technologie nanášení MRT od firmy HDT GmbH hospodárně, rychle
a bezpečně sanovat. Speciálně vyvinuté systémové komponenty zajišťují perfektní
výsledek. Jednotka MRT Blasting Unit se postará o optimální přípravu podkladu.
Jednotka MRT Spinning Unit pak zajistí rychlé a rovnoměrné nanesení ochranného
systému.

ombran
Kompetence a kvalita
S produkty ombran získáte kompletní systémová řešení v oblasti kanálů
a kanalizačních šachet. Vysoká kvalita
a hospodárnost jednotlivých produktů je zaručena díky vyzrálosti systémů
a mnohaletým zkušenostem z aplikací.
n sanace kanálů
n sanace kanalizačních šachet
n technologie pro relining
n systémy pro kanalizační roboty
n injektážní systémy
n výstelky a vnější povlaky potrubí

Česká republika:
MC-Bauchemie s.r.o.
Průmyslová zóna - sever
Skandinávská 990
267 53 Žebrák
Telefon: +420 311 545 155
Fax: +420 311 537 118
ombran@mc-bauchemie.cz
www.mc-bauchemie.cz
pt.mc-bauchemie.cz
Slovenská republika:
MC-Bauchemie s.r.o.
Na Pántoch 10
831 06 Bratislava
Telefon: +421 244 442 195
Fax: +421 244 441 348

akut 090756 DE

ombran@mc-bauchemie.sk
www.mc-bauchemie.sk

