Nafuﬂex
Flexibilní hydroizolace stavebních objektů, bez napojení a spár

Úvod

[ ... černá, pevná, spolehlivá ]

Nafuﬂex – trvale těsní.
Pro Vaši jistotu.
Bezešvá, bezespará flexibilní: izolační hmota Nafuflex
se optimálně přizpůsobí podkladu. Prostupy, světlíky
a styčné spáry konstrukcí zaizolujete rychle, jednoduše
a bezpečně díky polymerem zušlechtěnému bitumenu.
A co velké plochy? S hmotou Nafuflex zaizolujete raz dva.
Nafuflex je připraven pro strojní zpracování nástřikem
jak pomocí Airless technologie, tak i šnekovými čerpadly.
Strojní nanášení šetří čas a je mimořádně hospodárné.

Výhody:
Maximální jistota hydroizolace bez napojení a spár
Velmi dobrá zpracovatelnost
Efektivní aplikace díky optimalizaci pro strojní nanášení
Vysoce flexibilní s možností přemostění trhlin
Mrazuvzdorná, odolává střídání teplot
Odolnost proti vysokému tlakovému zatížení

Vysoká flexibilita.
V závislosti na povětrnostních podmínkách a způsobu
zpracování si zvolte ze systému jednosložkových nebo
dvousložkových produktů vhodný výrobek pro Vaše
potřeby. Zvlášť důležité je to v regionech kde může
radioaktivní radon proniknout trhlinami v podloží do
vnitřku budovy a ohrozit obyvatele. Chraňte svůj dům
a své zdraví spolehlivou a hospodárnou hydroizolací
stavby Nafuflex.
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Nabízíme více
MC-Bauchemie Vám poskytne nejen propracovaný
systém ochrany Vašeho stavebního objektu před vlhkostí a mokrem. Nabízíme Vám rovněž kompletní servis
pro maximální projekční a realizační jistotu. Poskytneme Vám profesionální podporu od osobního poradenství na stavbě přes návrh speciﬁkace jednotlivých
pracovních kroků až po seznam potřebného vybavení
a zpracovaný prováděcí protokol.

Obsah

Předpisy, jaké je třeba znát

Strana 4–5

Jaké předpisy platí pro hydroizolaci stavebních konstrukcí v kontaktu se zemí? Jaké jsou
dopady na projektování a praxi? Zde naleznete odpovědi.

Druhy zatížení – předpoklad a realizace

Strana 6–7

Pro každý způsob zatížení vodou máme správné řešení. Avšak, o který případ zatížení se
jedná? Vyberte si optimální ochranu proti zemní vlhkosti, zadržované prosakující vodě nebo
tlakové vodě.

Hydroizolace – pružná, bez napojení a spár

Strana 8–15

Správné použití pro nejlepší výsledky. Tipy a pokyny pro přípravu podkladu a zpracování.

Stojí za to znát – program Nafuflex

Strana 16–17

Vhodný systém pro Vaše požadavky. Zde naleznete technické informace o produktech
Nafuflex a jejich vlastnostech.

Servis

Strana 18–19

Vy jste střed našeho zájmu. Podívejte se, jaké možnosti Vám nabízíme.

3

Předpisy

[ ... jaké je třeba znát ]

Předpisy – od teorie k praxi.
Způsob zatížení vodou.
To, jak je třeba provést optimální hydroizolaci
stavebního objektu, se řídí podle příslušných půdních
poměrů a zatížení vodou, která působí na stavební
konstrukce v kontaktu se zeminou. Provádění
hydroizolace stavebního objektu se vždy přizpůsobuje
půdním a vodním poměrům. Koeficient propustnosti „k“
je přitom důležitým parametrem ke klasifikaci půdních
poměrů a tím i způsobu namáhání vodou.
Je-li součinitel propustnosti k > 10 -4 m/s, pak je zemina
dobře propustná. Znamená to, že voda v tekutém stavu
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může volně protékat z povrchu až po hladinu podzemní
vody. Voda se nesmí na izolační vrstvě hromadit ani
po prudkém dešti. Pokud se v místě vyskytuje méně
propustná zemina (součinitel propustnosti k < 10 – 4 m/s)
je nutné zabezpečit dokonalé odvádění prosakující
vody pomocí funkční drenáže. Každopádně nesmí ani
na okamžik docházet k hromadění vody před izolací a je
nepřípustné aby voda vyvíjela na izolaci statický nebo
dynamický tlak.
Bez drenáže je v méně propustné zemině nutná zesílená
izolace (případ zatížení: Zadržená prosakující voda jakož
i Tlaková voda).

Předpisy

Žádný učený z nebe nespadl.

A co to znamená?

Pouze profesionální a spolehlivá hydroizolace stavebních
objektů trvale chrání před vlhkostí. Na to spoléhá i Váš
zákazník. Požadavky na materiál jsou stejně vysoké jako
na realizaci ze strany zpracovatele. Abyste byli neustále
na nejvyšší technické úrovni a měli stále na zřeteli inovace
a vylepšená řešení, k tomu Vám pomohou různé předpisy
o hydroizolacích stavebních objektů. Tyto se neustále
aktualizují a rozšiřují – aktuálně se izolacemi zabývají normy
DIN 18195, která by měla být v roce 2016 nahrazena novou
normou DIN 18533, a v České republice norma ČSN P 73 0600
(Hydroizolace staveb) a ČSN P 73 0606 (Hydroizolace staveb –
Povlakové hydroizolace). Pro izolační stěrkové hmoty zároveň
v rámci Evropské unie platí harmonizovaná evropská norma
EN 15814, jejímž požadavkům musí tyto materiály odpovídat.

Již zmiňované normy jsou hlavními předpisy pro hydroizolace
staveb. Kromě toho rovněž existují příklady realizací,
které ještě nebyly zahrnuty do norem, a to i přes povolení
produktů stavebním dozorem a projektantem. V těchto
případech jsou nutná dodatečná smluvní ujednání, která
upřesní odchylná řešení mezi objednatelem a zhotovitelem.
Směrnice KMB nabízí návrh textu pro smluvní ujednání:

Vždy aktuální.
Aktuální příklady projektování a realizací naleznete ve
směrnici „Směrnice pro plánování a provádění izolačních
vrstev pomocí modifikovaných asfaltových stěrkových
hmot (KMB)“, vydané organizací Deutsche Bauchemie
v Německu. Další užitečné znalosti Vám pak poskytnou
normy DIN 18195 (18533) „Hydroizolace stavebních
objektů“ nebo směrnice Německého výboru pro
železobeton „Nepropustné stavební objekty z betonu“
(směrnice pro vodostavební beton WU).

„Objednatel prohlašuje, že jej zhotovitel podrobně
informoval o odchylném řešení nabízeného způsobu
realizace od uznávaných technických norem.
Objednavatel dále prohlašuje, že tomuto řešení
v celém rozsahu porozuměl a vzdává se veškerých
záručních nároků, které vyplývají z provedení
odlišného od uznávaných technických norem. Záruční
nároky, které se týkají vhodnosti navržené stavební
technologie či navrženého hydroizolačního systému
a řádného provedení díla jako takového, zůstávají
samozřejmě v celém rozsahu zachovány.“
Směrnice KMB, Deutsche Bauchemie, vydání květen 2010

Máte ještě dotazy?
Kontaktujte jednoduše svého poradce u společnosti
MC-Bauchemie, rádi Vám poskytneme individuální
poradenství.
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Případy zatížení

Čtyři případy zatížení.
1. stupeň zatížení: Zemní vlhkost
Při relativně malém zatížení vodou plochy určené k izolaci
(zde podružně užívaný sklepní prostor), nanášejte
hydroizolaci ve 2 vrstvách. Tloušťka suché vrstvy: 3 mm.
Izolaci chraňte vhodnými ochrannými vrstvami jako je

ochranná a drenážní deska, nebo – v případě vytápěného
sklepního prostoru – dodatečnou perimetrální tepelnou
izolací.

2. stupeň zatížení: Zemní vlhkost s drenáží
Bude-li použita drenáž, je třeba i u soudržných zemin
pouze dvouvrstvá hydroizolační stěrka s tloušťkou suché
vrstvy 3 mm.
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Prostupy, např. potrubí, lze k hydroizolační stěrce připojit
zesilující vložkou ve dvou vrstvách.

Případy zatížení

3. stupeň zatížení: Zadržená prosakující voda
Jedná se o zatížení na suterénní konstrukce nebo
podlahové desky, které jsou s hloubkou založení do 3 m
pod úrovní upraveného terénu. Zemina je nepropustná
a není provedena drenáž.
V případě zadržované prosakující vody použijte zesilující
vložku Nafuflex GRID 25 NF mezi oběma vrstvami

hydroizolační stěrky. Tloušťka suché vrstvy izolace činí
4 mm.
Prostupy utěsníte pomocí systému volných a pevných
přírub. Izolace se provádí formou hydroizolační vany,
horizontální izolace se chrání ochranným potěrem.

4. stupeň zatížení: Tlaková voda z vnějšku
Platí pro konstrukce, trvale ležící pod úrovní hladiny
spodní vody.
Na částech stavby s vysokou odolností proti průniku vody
se spáry a napojení izolují dvěma vrstvami hydroizolační
stěrky a vložením zesilující vložky. Při přípravě podkladu

dodržujte pokyny směrnice KMB.
Při napojení izolace KMB k betonu s vysokou odolností
proti průniku vody je třeba podklad mechanicky očistit
tak, aby byl zbaven veškerých nečistot a uvolněných
částí.
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[ ... moderní trendy ]
Pro vysoké nároky
Ať už novostavba nebo sanace – s vysoce kvalitními
hydroizolačními systémy firmy MC-Bauchemie máte
jistotu a záruku sucha.
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Izolace
Příprava podkladu

Nafuﬂex – izolace pro profesionály
Příprava podkladu.
Zásada: Důkladně připravený podklad je
základem Vaší bezpečné hydroizolace.
Vhodné jsou všechny minerální podklady jako:
zdivo (DIN 1053)
smíšené zdivo
beton (DIN 1045)
omítka (DIN 18550)
malty - skupiny PII, PIII (DIN 18550)
Podklad musí být pevný, únosný, bez námrazy a zbavený látek snižujících přilnavost (jako separační prostředky, prach
nebo nečistoty). Odstraňte volné části,
hlínu nebo písek.
Odstraňte rovněž vyčnívající zbytky malty, slinuté vrstvy, ostré hrany, štěrková
hnízda i vystupující hrany.

Pozor!
Všechny hrany musí být zkosené!
U napojení na vodonepropustné konstrukce je třeba podklad mechanicky
očistit. Vyrovnejte hrubé nerovnosti,
prohlubně nebo styčné spáry o hloubce větší než 5 mm uzavírací maltou Oxal
SPM. Malé nerovnosti (≤ 5 mm) vystěrkujte a uzavřete přímo izolační stěrkou
Nafuflex.

Upozornění:
Jen dobrá příprava podkladu
vede k bezpečnému provedení
hydroizolace!
Tip: Naneste síranovzdorný těsnící šlem
Oxal DS-HS v šířce 15 cm až k čelu základu a až cca 20 cm nad zaoblený fabion
(styk stěny a základu).
Takto budete chránit následnou hydroizolační stěrku před zpětným provlhnutím – a dosáhnete rovnoměrného schnutí
i bezpečného spojení s podkladem.

Nanášení těsnícího
šlemu na oblast
přechodu základ / stěna.

Penetrace.
Opatřete podklad penetračním nátěrem.
Plocha smí být vlhká, ale nikoli mokrá
nebo namrzlá.
Silně savé a sprašující podklady budou
předem ošetřeny produktem Nafuflex
GIP. Zřeďte koncentrát vodou v poměru
1:1. U čistých podkladů naneste nejprve
penetrační nátěr, namíchaný z jednoho
dílu hydroizolace Nafuflex a deseti dílů
vody.
Zpracování: Dle uvážení můžete nanášet
štětkou, válečkem, kartáčem, stříkáním.
Koncentrát se ředí vodou v poměru 1:1.

Minerální fabion pomocí
speciální zaoblené lžíce.

Nanášení penetrace
válečkem.

Upozornění:
Při strojním nanášení lze
penetraci vypustit!

Fabiony, rohy a přechody
ploch.
Vnitřní rohy a fabiony mezi svislou
stěnou a vodorovnou plochou základu
zaoblete uzavírací maltou Oxal SPM. Tak
docílíte rovnoměrnou tloušťku následně
nanesené hydroizolační stěrky.
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Hydroizolace
Zpracování

Můžete začít.
Míchání dvousložkových
produktů.
V dvojitém balení: Dvousložkové hmoty
Nafuﬂex obdržíte v dvojobalu ve vzájemně
odpovídajícím poměru míchání.

Pozor!

Zesilující vložka
v místě fabionu.

Vyvarujte se hrudkovatění – doba míchání nesmí
být kratší než 3 minuty!
Jednosložkové produkty můžete
zpracovávat přímo.

Aplikace stříkáním nebo
stěrkováním.

Zesilující vložka
na stěně.

S úsporou času, hospodárně, bezpečně:
Nabízíme Vám silnovrstvé bitumenové
povlaky Nafuflex, speciálně určené pro
zpracování stříkáním. Díky optimalizované receptuře se ideálně hodí pro Airlesspřístroje nebo zařízení s rozprašováním
vzduchu – a ušetří Vám mnoho času.
Při zpracování stříkáním není nutné připravený podklad opatřit penetračním
nátěrem.

Zapracování do první vrstvy
bitumenové stěrky.

Samozřejmě se Nafuflex také výborně
hodí pro zpracování stěrkováním. Bitumenovou silnovrstvou stěrku nanášejte
jednoduše zednickou lžící rovnoměrně
ve vrstvách stejné tloušťky.

Upozornění:
Přetáhněte hydroizolaci
Nafuflex přes vystupující hranu
základového pasu v předepsané
tloušťce vrstvy nejméně 15 cm
směrem dolů.
Přestěrkování druhou vrstvou
bitumenové stěrky.
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Zesilující vložka.
Platí: Do fabionu uložte zesilující vložku
Nafuflex Grid 25 NF v celé ploše mezi
první a druhou vrstvu hydroizolační stěrky.
Na stěnu se uloží Nafuflex Grid 25 NF
mezi první a druhou vrstvu hydroizolační
stěrky s přesahem 10 cm.

Upozornění:
V případě zadržované
prosakující vody vytvářejte
prostupy pomocí konstrukce
volných a pevných přírub.

Prostup.
Po nanesení první vrstvy hydroizolační
stěrky vyřízněte zesilující vložku Nafuflex Grid 25 NF podle průměru trubky
(+ 10 cm). Plochu tkaniny prořízněte ve
tvaru hvězdy a zapusťte ji přes trubku do
první vrstvy hydroizolační stěrky.
Pruh vložky Nafuflex Grid 25 NF o šířce
cca 10 cm ve tvaru manžety se vede kolem trubky a rovněž se zapracuje do bitumenové vrstvy. Poté stěrkujte druhou
vrstvu hydroizolační stěrky.

Utěsnění spár.
Spáry utěsníte rychle a spolehlivě těsnicími páskami Nafuflex. Tyto pásky jsou
oboustranně kašírované a lze je zapracovat beze spár do hydroizolační stěrky
Nafuflex.

Hydroizolace
Zpracování

Bez napojení a spár
Vložte tkaninu těsnicí pásky Nafuflex
do první vrstvy hydroizolace Nafuflex.
Po úplném proschnutí první vrstvy
zapracujte tkané okraje těsnicí pásky

do druhé vrstvy hydroizolace Nafuflex.
Napojení těsnicích pásek Nafuflex
po délce se provádí svařením horkým
vzduchem.

30 cm

A tady je návod:

15 cm

Napojení pásů těsnicí páskou Nafuflex
oblast překrytí

svařovací pásy

Provedení vnějšího
rohu styku podlahy
a stěny.

oblast překrytí

svařovací pás

Provedení vodorovného/rovinného
vnějšího rohu.

Těsnicí pásky Nafuflex se termicky
svařují
Svařovací pásy se jednoduše
vystřihnou z dilatační zóny
těsnicích pásek
Svařujte pouze suché a čisté pásky

Provedení vnitřního
rohu styku podlahy
a stěny.

Provedení T-napojení.

Provedení omítky přímo
na bitumenovou izolaci
může vést k trhlinám
v omítce! V oblasti
soklu dejte pod omítku
těsnicí šlem.

Pozor!
Těsnicí pásky Nafuflex
spojíte jednoduše
a spolehlivě při svařovací
teplotě 280–300 °C.
Dodržujte přitom šířku
překrytí 80 mm.

Měřič tloušťky Nafuflex

Nechte 30 minut na vzduchu
odvětrat

Oblast zkrápěná vodou.
Dbejte na to, aby oblast zkrápěná vodou,
např. sokl objektu byla izolována 30 cm
pod horní úrovní terénu a nejméně 30 cm
nad horní úrovní terénu.
Těsnicí šlem Oxal DS-HS současně vytváří vhodný podklad pro následnou
omítku soklu.
Doporučení: Bitumenovou stěrku Nafuflex by měl překrývat těsnicí šlem Oxal
DS-HS o 15 cm.

Měření tloušť ky mokré
vrstvy.
Předpokladem bezpečné hydroizolace
je správná tloušťka mokré vrstvy. K jednoduchému zdokumentování zkoušky
tloušťky mokré vrstvy od nás obdržíte
formulář protokolu. Navíc Vám na stavbě prakticky pomůže měřič tloušťky Nafuflex. U dvouvrstvých hydroizolací se
zesilující vložkou je důležité kontrolovat
každou vrstvu jednotlivě.
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Hydroizolace
Schnutí

[ ... zachování hodnoty stavby ]

Vyčkejte a nechte uschnout.
Schnutí bitumenové stěrky.

Kontrola proschnutí.

Spěchejte pomalu: Polymery modifikovaná bitumenová
stěrka funguje až tehdy, když je úplně proschlá. Voda
obsažená v emulzi se musí nejprve odpařit, aby bitumenová
stěrka získala své vodotěsné vlastnosti. Pak izoluje –
bezpečně a trvale.

Pravidelně kontrolujte na referenčním vzorku provedeném
na stejném podkladu jako na objektu, jak dalece schnutí
pokročilo. Ve stanovených intervalech se vzorek prořízne
a kontroluje se proschnutí. Jako referenční vzorek slouží
klínovitě provedená stěrka Nafuflex na minerálním
podkladu.

2 cm
Nafuflex
Referenční vzorek
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Skladujte vzorek ve
klimatickými poměry.

stavební

jámě

s

nejhoršími

Zkoušku proschnutí dokumentujte pomocí formuláře
protokolu, který obdržíte přímo od firmy MC-Bauchemie.

Hydroizolace
Ochrana hydroizolace
Zásyp stavební jámy

Ještě více jistoty.
Ochrana hydroizolace.
Chraňte trvale izolaci Nafuflex před
mechanickým namáháním. Vyvarujte se bodových a liniových zatížení.
Přitom zajistěte, aby izolace byla úplně proschlá dříve, než budou aplikovány vhodné ochranné vrstvy.

Pozor!
Hrany desek nacházející se
přímo na vytvořeném fabionu,
mohou izolaci při působení
liniového zatížení zničit.

Ochranné desky se kladou na vazbu na proschlou izolaci zespoda
nahoru. Stěrkou Nafuflex použitou jako lepidlo lze ochranné desky
jednoduše fixovat na hydroizolaci.

Ochranné desky se kladou
na vazbu na proschlou
izolaci zespoda nahoru.
Desky fixujte lepidlem ze
stěrky Nafuflex.

Vhodné ochranné desky
Například:
Drenážní rohože nebo desky s kluznou či zatížení separující vrstvou (např.
Nafuflex SD)
Extrudované drenážní/ochranné desky
Perimetrální izolační desky
Stavební jámu je nutno zasypávat po vrstvách a hutnit. Zásypový materiál by
měl mít co nejvyšší součinitel propustnosti (k >10 -4 m/s). Drenážní systémy
musí být řádně provedeny dle platné normy.

Pozor!
Stavební jáma se smí zasypat až tehdy, když je izolace Nafuflex proschlá
a dostatečně chráněná před bodovým a liniovým zatížením!
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[ ... při větru a nečasu ]
Slunce nebo déšť?
Klimatické poměry mají rozhodující vliv na schnutí
bitumenové hydroizolace – pozitivní i negativní.
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Hydroizolace
Schnutí / Parametry

Vzhůru ke slunci.
Vlivy na schnutí.
Jak rychle bude bitumenová hydroizolace schnout a kdy
dosáhne své zralosti, závisí rozhodujícím způsobem na
daných povětrnostních podmínkách.
Vysoká vlhkost vzduchu a nízké teploty prodlužují schnutí. Déšť, led, sníh a mráz mohou čerstvě provedenou hydroizolaci dokonce zničit. Obecně platí, že vysoké teploty,
slunce a nízká vlhkost vzduchu naproti tomu schnutí podporují. A rovněž vítr urychluje prosychání izolace.
Nejen počasí má vliv na schnutí, ale také podklad a tloušťka mokré vrstvy. Například vysoká savost podkladu

Parametr

Přitom vždy platí: Důkladná příprava podkladu, kontrola
správné tloušťky mokré vrstvy a pravidelná kontrola
proschnutí jsou rozhodujícími faktory úspěchu.
Teprve na zcela proschlou izolaci lze nanášet ochranné
vrstvy jako např. ochrannou desku Nafuflex SD.

Účinek

Vysoká vlhkost vzduchu

Prodlužuje schnutí

–

Nízká vlhkost vzduchu

Podporuje schnutí

+

Zastavuje proces schnutí a může zničit
čerstvě izolovanou plochu

–

Déšť

Povětrnostní
vlivy

usnadňuje schnutí, zatímco nízká savost jej zhoršuje. Jeli nutná velká tloušťka mokré vrstvy, pak vyžaduje více
času k tomu, aby úplně proschla. Malá tloušťka mokré
vrstvy schne podstatně rychleji.

Led, sníh, mráz

Snižuje schnutí na minimum a může
zničit čerstvě izolovanou plochu

––

Slunce

Urychlujte schnutí

+

Vítr

Urychlujte schnutí

++

Teplota

Vysoké teploty urychlují schnutí;
nízké teploty zpomalují schnutí

Vysoká savost

Podporuje schnutí

+

Nízká savost

Prodlužuje schnutí

–

Malá tloušťka vrstvy

Zkrácená doba schnutí

+

Velká tloušťka vrstvy

Prodloužená doba schnutí

–

Podklad

Tloušť ka mokré
vrstvy
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Stojí za to znát

[ ... čekejte více ]

Pro Vás to nejlepší.
Systémová hydroizolace:
Výrobní program Nafuflex.

Spray Technology – pro strojní
zpracování.

Zde naleznete vhodnou nabídku pro jakýkoli případ
použití – systém šetří čas, je hospodárný a bezpečný.
Pro přehlednost jsou všechny produkty Nafuflex
rozděleny podle způsobu jejich zpracování (ručně nebo
strojně). Koncová číslice 1 nebo 2 udává, zda se jedná
o jednosložkový nebo dvousložkový produkt. Uvidíte
sami.

Skupina „Spray Technology“ je určena pro produkty
vhodné speciálně ke strojnímu zpracování. Receptura
je optimálně přizpůsobena nanášení pomocí šnekových
čerpadel nebo Airless-zařízeních. Například produkty
Nafuflex Easy Tech 1 a Easy Tech 2 jsou vysoce vydatné
a optimalizované pro šneková čerpadla. Ideální pro
Airless-techniku jsou produkty Nafuflex Profi Tech 1
a Profi Tech 2. Lze je velmi dobře čerpat dokonce i při
velkých délkách hadic. To pro Vás znamená: větší plocha
v kratším čase.

Basic – pro ruční zpracování.
Ve skupině „Basic“ naleznete produkty určené k ručnímu
zpracování. Jednosložkovou polymery modifikovanou
silnovrstvou bitumenovou stěrku pod názvem Nafuflex
Basic 1 lze stěrkovat – a přitom je vysoce vydatná.
Nafuflex Basic 2 přesvědčuje stejně jako všechny
dvousložkové hydroizolační stěrky Nafuflex, mimořádně
rychlým schnutím, a to dokonce i při nízkých venkovních
teplotách.
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Special – pro ještě větší bezpečí.
T řída sama o sobě je Nafuflex High Performance.
Hodí se obzvláště pro dodatečnou izolaci stavebních
konstrukcí a přemosťuje trhliny o ší řce až tři milimetry.
Díky vylepšené ohebnosti za studena zůstává i při
mínusových teplotách flexibilní. Proto předčí Nafuflex
High Performance jakoukoli normu, přitom je vysoce
hospodárný a lze ho jednoduše zpracovávat.

Stojí za to znát

Systémová skupina

Název produktu
Nafuﬂex Basic 1

Nízká spotřeba
Multifunkční zpracování

Rychlé schnutí
1K

Nafuﬂex Basic 2

Rychlé schnutí
Dobrá odolnost proti dešti

Všestranné použití
2K

Optimalizovaný pro
šneková čerpadla
Vysoce vydatný

1K

Nafuﬂex Easy Tech 1

Nafuﬂex Easy Tech 2

Nízká spotřeba
Multifunkční zpracování

2K

Nafuﬂex Proﬁ Tech 1

Ideální pro Airless-stroje
Velký plošný výkon

1K

Nafuﬂex Proﬁ Tech 2

Ideální pro Airless-stroje
Velký plošný výkon

2K

Vyšší tepelná odolnost

Nafuﬂex High Performance

Zvýšené přemostění trhlin
Vylepšená ohebnost za
studena

Nafuﬂex GIP

Základní impregnace pro přípravu podkladu

Nafuﬂex GRID 25 NF

Speciální tkanina jako zesilující vložka

Nafuﬂex DB

Těsnicí páska pro dělicí spáry

Nafuﬂex SD

Rázová a drenážní deska jako ochranná vrstva

Basic

Spray Technology

Special

Popis

Další produkty
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Vám ušito na míru.
Nabízíme více.
Izolace stavebních objektů musí být především: bezpečná,
spolehlivá a trvalá. Bez kompromisů. Následné škody
v provlhlém zdivu mohou být závažné.
Firma MC-Bauchemie Vám nabízí řešení, které je
individuálně přizpůsobeno právě Vám a které obstojí
při jakékoli výzvě: vysokým požadavkům na materiál,
flexibilitu a životnost, stejně jako nepříznivým vnějším
vlivům. Proto poskytuje MC optimálně vzájemně sladěné
systémy, které Vám v závislosti na povětrnostních vlivech
nebo způsobu zpracování nabídnou dokonalé řešení. Ať
už při vysokých nebo nízkých teplotách, na jaře nebo na
podzim, pro ruční nebo strojní zpracování – vždy máte po
ruce vhodný produkt.

A to nejlepší: Díky vlastnímu výzkumu neustále vyvíjíme
Nafuflex ve spolupráci s našimi zákazníky, abychom
jim nabídli nejaktuálnější technologie, které přináší
další zlepšení. Včetně přidané užitné hodnoty jako
je nepropustnost radonu, obnovitelnost a šetrnost
k životnímu prostředí.
Výsledek: Produkty na nejvyšší technické úrovni,
s inovačními výhodami pro Váš dlouhodobý úspěch. A to
při stále jednodušším a hospodárnějším zpracování,
které šetří čas. Využijte našeho bezplatného poradenství
na stavbě pro maximální úspěšnost a spolehlivost
projektování od samého začátku.
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[ Suché umíme,
ale za počasí nemůžeme ]

Nafuflex od
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Nafuﬂex
Flexibilní hydroizolace stavebních objektů,
bez napojení a spár
Maximální bezpečnost a bezespará izolace
Velmi dobré parametry při zpracování
Efektivní aplikace diky optimalizaci pro strojní nanášení
Vysoká flexibilita a přemostění trhlin
Odolný mrazu i teplu
Vysoce zatížitelný tlakem

Česká republika:
MC-Bauchemie s.r.o.
Skandinávská 990
26753 Žebrák
Telefon: +420 311 545 155
Fax:
+420 311 537 118
info@mc-bauchemie.cz
www.mc-bauchemie.cz

Slovenská republika:
MC-Bauchemie s.r.o.
Diaľničná cesta 18
903 01 Senec
Telefon: +421 244 442 195
Fax:
+421 244 441 348
info@mc-bauchemie.sk
www.mc-bauchemie.sk

Kontaktní informace
Protection Technologies

