Řešení pro šachty
Pro každý projekt opravy
vhodné řešení se systémy ombran

Těsnící injektáž
polyuretanovými pryskyřicemi
MC-Fastpack 2700 - injektážní pryskyřice v kartuších s napěněním
při kontaktu s vodou pro silové vyplnění a trvalé zatěsnění průsaků
MC-Fastpack SewerInject - injektážní pryskyřice v kartuších
s napěněním bez kontaktu s vodou pro rychlé zatěsnění
MC-Fastpack 2300 top - injektážní pryskyřice v kartuších pro
elastické a trvalé zatěsnění trhlin
MC-Injekt 2033 - injektážní pryskyřice s rychlým napěněním při
kontaktu s vodou pro dočasné utěsnění silných průsaků v trhlinách
MC-Injekt 2300 NV - injektážní pryskyřice pro elastické a trvalé
zatěsnění trhlin

Opravy usazení rámů šachet
s hydraulickými zálivkovými maltami
ombran FG plus - základní zálivková malta
s odolností vůči mrazu a posypovým solím pro
normální až vysoké teploty
ombran FG rapid - zrychlená zálivková malta s odolností
vůči mrazu a posypovým solím pro nízké teploty

Flexibilní ochrana kónusů šachet a prstenců
polyuretanovou pryskyřicí
ombran flex - permanentní elastická ochranná stěrka
dynamicky zatěžovaných zhlaví šachet / permanentně
elastická výplň spár mezi skružemi, k dispozici také v šedé
verzi ombran flex grey

Povrchové zatěsnění
minerálními rychletvrdnoucími maltami
ombran W - rychletvrdnoucí expanzní těsnící malta k zastavení
lokálních průsaků
ombran IW - superrychlá těsnící malta pro zastavení plošných
infiltrací

Reprofilace a ochrana
pomocí speciálních malt vysoce odolných síranům
ombran HB - univerzální adhezní můstek pro speciální malty
ombran
ombran R - rychle tuhnoucí opravná malta pro tvarování
fabionů a pro vyplňování spár mezi skružemi
ombran MHP rapid - opravná malta pro spodky šachet
s vysokou odolností vůči abrazi a s rychlým zatížením vodou
ombran MHP 15 - opravná malta pro ruční nanášení
s vysokou odolností vůči abrazi a s rychlým zatížením vodou
ombran MHP - univerzálně použitelná malta pro ruční
zpracování
ombran MHP-SP - malta pro strojní a odstředivý nástřik
mokré směsi

Ochranné vrstvy speciálních pryskyřic
na bázi technologie hybridních silikátů
ombran CPS - ochranný systém pro šachty, jímky a sběrače
kalů odolný biogenní korozi kyseliny sírové
ombran FT - vodivý ochranný systém pro odlučovače tuků
a lehkých kapalin

MC-Bauchemie

Inovace ve stavební chemii
MC je jedním z předních výrobců produktů stavební chemie
v Evropě. Největší závod se nachází v Bottropu. Zde sídlí kromě
výroby i výzkum a vývoj a rovněž i vedení firmy.
Již 50 let náš podnik střední velikosti představuje avantgardní řešení pro zušlechťování betonu a pro údržbu staveb.
MC se tím stala vůdčím mezinárodním výrobcem výrobků stavební chemie a stavebních technologií. Nyní probíhá výzkum,
vývoj a výroba na více než 20 místech. Ve 40 propojených podnicích v Evropě a zámoří jsou coby kontaktní partneři k dispozici odborní pracovníci, projektanti, provozovatelé a uživatelé
stavebních děl a zařízení jakož i prováděcí firmy.

Protection Technologies
Již po desetiletí vyvíjí MC na základě zkušeností z mezinárodních
projektů inovativní systémy pro ochranu a obnovu stavebních
konstrukcí. Spolehlivě účinné, dlouhodobě funkční a efektivní
z hlediska zpracování:
Sanace betonu
Ochranné systémy povrchů
Podlahové systémy
Injektážní systémy
Těsnění spár
Sanace kanálů a šachet

V současnosti zaměstnáváme jako podnikatelská skupina přes
2000 pracovníků. Značnou část našich obchodů realizujeme
mimo Německo.

MC-Bauchemie s.r.o.
Průmyslová zóna - sever
Skandinávská 990
267 53 Žebrák

Česká republika:
Telefon: +420 311 545 155
Fax: +420 311 537 118

Slovensko:
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Fax: +421 244 441 348

info@mc-bauchemie.cz • www.mc-bauchemie.cz • pt.mc-bauchemie.cz

