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Hlavní výrobní závod a vedení skupiny MC-Bauchemie v Bottropu / Německo

MC-Bauchemie:
Spolehlivá řešení
Made in Germany
Po více než 50 let poskytuje MC inovativní řešení pro
ošetřování betonu a údržbu stavebních konstrukcí. Ve
výsledku se pak MC stala jedním z vůdčích mezinárodních
dodavatelů chemických výrobků a technologií pro stavebnictví. Východiskem pro tento úspěch jsou zkušenosti
dlouholetých zaměstnanců, orientace na trvalý dialog se
zákazníky a stavebními firmami a spolupráce s renomovanými univerzitami a výzkumnými ústavy.
S více než 2000 zaměstnanci je skupina aktivní ve více
než 40 zemích. Po celém světě řešení MC podstatně
přispívají ke zvýšení životnosti a trvanlivosti budov a
stavebních konstrukcí, dopravní infrastruktury a průmyslových konstrukcí a k optimalizaci výsledků dosažených
při sanaci budov a modernizačních projektech.
Zkušenosti, technická způsobilost a znalost lokálních
specifických klimatických podmínek, stavebních postupů
a aplikačních metod činí z MC spolehlivého partnera po
celém světě.

Evropské normy
pro celosvětovou spolehlivost
EN 1504: Normalizované specifikace pro zajištění
jednotnosti výrobků
Evropské normy řady EN 1504, „Výrobky a systémy pro
ochranu a opravy betonových konstrukcí“ obsahují řadu
hlavních norem a více než zhruba 100 zkušebních předpisů
specifikujících splnění definovaných výkonnostních para2

metrů. Tato řada pak poskytuje vyzkoušené východisko pro
vysoce kvalitní opravy a ochranu betonových stavebních
dílců a konstrukcí.
Řešení popisovaná v této brožuře překračují požadavky
EN 1504; jdou daleko za specifikace této normy a jsou
příkladem vysoké úrovně jakosti, jakou mohou zákazníci
očekávat od systémů dodávaných MC.
REACH: Zajišťuje ekologickou ochranu, zdraví a bezpečnost
Pro zajištění bezpečné výroby a použití chemikálií zavedli
členové EU jednotnou směrnici pro chemikálie označovanou jako REACH (Registration, Evaluation, Authorisation
and Restriction of Chemicals; česky Registrace, hodnocení,
povolování a omezování chemických látek) za účelem
ochrany obyvatelstva a životního prostředí. Vyžaduje, aby
všechny chemikálie byly zkoušeny a vyhodnoceny ještě
před uvedením na trh pro stanovení jejich toxikologických a
eko-toxikologických vlastností po jejich celou dobu aplikace.
Systémy výrobků MC mají vyhodnocení REACH pro rozličné
scénáře jejich nasazení dle předepsaných směrnic.
Certifikace aplikačních firem:
Pravidelně pořádáme speciální semináře a kurzy pro naše
stávající i potencionální zákazníky, některé i pod záštitou
nezávislých odborných institucí. Mezinárodně uznávané,
akreditované kurzy pro výcvik aplikačních pracovníků pro
obor injektáže, oprav a ochrany (Injection, Repair and
Protection, ve zkratce IRP) pravidelně provádí nezávislé
německé školicí středisko BZB (Bildungszentrum des
Baugewerbes = Školicí středisko stavebního průmyslu
v Německu) s podporou firmy MC.
V důsledku toho je MC schopna nabídnout svým partnerů
na celém světě síť kvalifikovaných firem zajišťujících odbornou aplikaci firemních řešení a výrobků.

Injektáž / Oprava / Ochrana
Injektáž

Konstrukční
a nekonstrukční
opravy betonu

Povrchová ochrana

Problémy:
K	Poškození způsobené vnikáním vody
a znečištění přes trhliny a dutiny
K	Ztráta stability a trvanlivosti
působením zavodněných trhlin
K	Průsaky negativně ovlivňující
vhodnost pro daný účel
K	Infiltrace a exfiltrace do nádrží a
zásobníků vody
K Trhliny vystavené tlaku vody
K	Trhliny vykazující dynamickou
změnu šířky

Problémy týkající se poškození betonu:
K	Mechanická degradace, způsobená
nárazem, přetížením, sedáním nebo
dynamickým pohybem
K Chemická degradace, způsobená
alkalicko-křemičitou reakcí (ASR),
agresivní média (sírany, měkká voda
atd.), galvanická koroze
K	Fyzikální degradace způsobená teplotním cyklováním mráz-tání, teplotní
napjatostí, výkvěty, požárem
K	Koroze oceli s následkem karbonatace
betonu, kontaminace chloridy atd.
K Nedostatečné krytí betonem
K Ztráta stability

Problémy:
K Poškození způsobené pronikáním
látek podporujících korozi
(karbonatace)
K Kvetení a eroze vytvrzeného cementu
v důsledku pronikání vlhkosti
K Nedostatečné krytí betonem
K Časté znečištění či poškození
v důsledku graffiti

Řešení
Těsnící injektáž:
4⁄5
K MC-Injekt 2300, řada
K MC-Injekt 2033
(pro dočasné zastavení průsaků
tlakové vody)

Problémy:
K Snížená tuhost a ztráta nosnosti
konstrukce způsobená oddělujícími
trhlinami
K Trhliny v železobetonu
o šířkách 0,1 mm
K Ztráta tlakové a tahové pevnosti ve
spojích mezi betonovými dílci
K Statické trhliny bez změny šířky
K Volná, případně erodovaná základová
zemina, ztráta stability
Řešení
6⁄7
Tuhá, zatížení přenášející
injektážní media:
K MC-Injekt 1264, řada
(pro trhliny a dutiny)
K MC-Injekt 2700, řada
(pro základovou zeminu a dutiny)
K Centricrete, řada (pro dutiny)
Problémy:
K Netěsné konstrukční spáry a spoje
K Povrchové netěsnosti / vnikající
vlhkost u betonových dílců
vystavených podzemní vodě
K Netěsné hydroizolace
Řešení
Měkká, elastická,
bobtnavá vodotěsná bariéra:
K MC-Injekt GL-95, řada

8⁄9

Řešení
Tuhý povrchový ochranný
systém:
K MC-Color Proof
K MC-Color Flair

12 ⁄ 13

10 ⁄ 11
Řešení
Reprofilace betonového
průřezu, realkalizace betonu pro
obnovení protikorozní ochrany a/nebo
rehabilitace konstrukce – za použití
následujících systémů:
K	Zentrifix KMH – protikorozní ochrana
a adhezní můstek
K	Nafufill KM 250 – náhrada SPCC/PCC
odpovídající třídě M3 / R4
K	Nafufill KM 103 nebo Nafufill SF –
správková malta

Problémy:
K Trhliny na povrchu či blízko něj
K Poškození způsobené pronikáním
látek podporujících korozi
(karbonatace)
K Kvetení a eroze vytvrzeného cementu
v důsledku pronikání vlhkosti
K Nedostatečné krytí betonem
Řešení
14 ⁄ 15
Povrchové ochranné
systémy přemosťující trhliny na bázi
polymerové disperze a směsi polymerů
s cementem:
K MC-Color Flex
K Zentrifix F92
Problémy:
K Trvalé působení vody
K Roztahování betonu v důsledku
působení síranů
K Drobení betonu v důsledku působení
kyselé vody
K Koroze v důsledku působení biogenní
kyseliny sírové (BSK)
K Hydrolýza betonové matrice
působením měkké vody

16 – 19

Řešení
Tuhé a poddajné systémy povrchové
ochrany pro objekty pitné a odpadní
vody, a rovněž i vodní stavby pod
trvalým tlakem a působení vody:
K MC-RIM PROTECT
K MC-PowerPro HCR
K MC-RIM PW
K MC-APC
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Injektáž
Injektážní pryskyřice pro elastickou těsnící injektáž
Popis požadavků
Injektážní pryskyřice pro elastickou těsnící injektáž (poddajnou výplň) jsou ideální ve formě nízkoviskózních, pórovitých
elastomerových pryskyřic na polyuretanové bázi bez obsahu
rozpouštědel. Nízká viskozita je klíčová pro dosažení kvalitní
injektáže, aby se vyplnily a zapečetily i nejjemnější trhliny.
Vysoká pružnost získaná během řízené tvorby pórů zaručuje
odolnost a životnost injektážní opravy. Je nutno splnit i
požadavky zajišťující, že injektážní pryskyřice je bezpečná
tam, kde dochází k přímému či nepřímému kontaktu s pitnou
vodou jak specifikují národní vyhlášky například vyhláška
MZd ČR č. 409/2005 Sb. pro dlouhodobý styk materiálů
s pitnou vodou.

MC-Injekt 2300 NV / 2300 top
K Elastomerová pryskyřice na bázi polyuretanu s velmi
nízkou viskozitou
K Viskozity od 55 mPa·s v modifikaci MC-Injekt 2300 top
K Velmi dobrá schopnost injektáže pro trhliny o šířce
0,1 mm u modifikací MC-Injekt 2300 top / NV
K Značná pružnost ≥ 100 % volné protažení
K Splňuje požadavky na opravárenské systémy v kontaktu
s pitnou vodou v souladu s místními předpisy.
MC-Injekt 2033
K Velmi vysoký stupeň napěnění (až 400 %)
K Vysoká reaktivita
K Stabilní struktura pěny s otevřenými póry

Při použití injektážní metody pro utěsňování trhlin a dutin,
kterými protéká voda pod tlakem, je zapotřebí prvotní injektáž
polyuretanovou pěnou, aby se dočasně zabránilo průtoku
vody. Pryskyřice MC poskytují při kontaktu s vodou velmi
krátké reakční časy při současném rychlém nárůstu objemu
a tvorby jemně strukturované pěny.

Oprava trhlin a dutin pomocí injektážních pryskyřic vytvářejících tuhou a pevnostní vazbu
Popis požadavků
Nízkoviskózní duromerové pryskyřice bez obsahu rozpouštědel umožňují opravovat trhliny a dutiny s tuhou a pevnostní vazbou (výplň schopná přenášet silová namáhání).
Obecně pak takovéto pryskyřice jsou založeny na epoxidových systémech a mohou být aplikovány jen do suchých
oblastí. Řešení MC, které je kompatibilní s vlhkostí, nabízí
pro aplikace vyšší stupeň spolehlivosti a vhodnosti. Dalšími
důležitými vlastnostmi je vysoká penetrační schopnost,
vysoké hodnoty pevnosti v tlaku a rozvinutí tlakové pevnosti
kombinované se spolehlivou tuhostí i pod dynamickým
zatížením, např. u mostních konstrukcí a základů strojů.
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MC-Injekt 1264 compact / 1264 TF / 1264 TF-TR
K Nízkoviskózní duromerová pryskyřice na epoxidové bázi
K Viskozity od 145 mPa·s v modifikacích
MC-Injekt 1264 TF / TF-TR
K Tolerantní vůči vlhkosti
(v modifikaci MC-Injekt 1264 compact)
K Vysoká penetrační aktivita v důsledku snížení
povrchového napětí
K Rychlý nárůst pevnosti
K Vytvrzení i pod dynamickým zatížením
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Injektáž
Injektážní pryskyřice pro zatěsnění a zesílení ve speciálních aplikacích stavebního
inženýrství a související injektážní opravy dutin, mezer a prasklin
Popis požadavků
Náhlé zaplavení podzemních struktur může mít ničivé
následky jako erozi půdy a zlomy v podloží, což vyžaduje
okamžitý zásah k zatěsnění a zesílení základu a podloží. Stávající základy mostů a budov, které po léta trpěly
odplavováním a podmáčením, jsou v nebezpečí, že ztratí
únosnost.

Pro injektážní opravná opatření zahrnující kontakt s vodou
je podstatné zaručit za všech okolností soulad s požadavky
týkajícími se s kontaktu mezi injektážní pryskyřicí a pitnou
nebo podzemní vodou, např. dle vyhlášky MZd ČR č.
409/2005 Sb. pro dlouhodobý styk materiálů s pitnou vodou.

Pro řešení takovýchto problémů jsou potřebné těsnící
a zesilující injektážní pryskyřice, které poskytují dobrou
schopnost injektáže a krátké reakční časy. Musí být také
s to dosahovat konečných hodnot pevnosti, které dostatečně odolají tlakové vodě a účinně stabilizují základovou
zeminu. Takové systémy jsou obzvláště výhodné tehdy,
když poskytují tvorbu pórů na kontaktu s vodou. To má za
následek, že bobtnající pryskyřice se přitiskne k bokům
mezery či praskliny a vtiskne se do přilehlých sekundárních
trhlin a dutin.

MC-Injekt 2700 / 2700 L
K Duromerová pryskyřice na polyuretanové bázi s nízkou
viskozitou (cca 200 mPa·s)
K Krátká reakční doba (cca 10 – 90 sec.) v modifikaci
MC-Injekt 2700 pro rychlou konsolidaci
K Dlouhá reakční doba v modifikaci MC-Injekt 2700 L pro
aplikaci jednosložkovým čerpadlem
K Vysoká pevnost v tlaku a ohybu
(pevnost v tlaku až 70 MPa v suchém prostředí)
K Řízená tvorba pěny s uzavřenou strukturou pórů
K Splňuje požadavky na injektážní pryskyřice v kontaktu
s pitnou vodou dle národních směrnic

Cementová suspenze s pevnou vazbou pro trhliny a dutiny v betonu a zdivu
Popis požadavků
Jemné cementové suspenze coby minerální injektážní tmely jsou efektivním prostředkem pro vyplňování trhlin a dutin
v betonu a zdivu. Suspenze musí být po smíchání stabilní
a musí vykazovat vlastnosti ekvivalentní cementovému
betonu.
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Centricrete UF
K Jemná cementová suspenze s 95 % cementových částic
pod 9,5 µm
K Injektovatelná do trhlin 0,25 mm
K Po smíchání stabilní a bez sedimentace, beze změny
objemu po aplikaci
K Vynikající pevnost v tlaku a v tahu za ohybu
(42 MPa a 7 MPa)
K Realkalizace betonu v důsledku vysoké hodnoty pH;
obnovuje pasivaci výztuže
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Injektáž
Bobtnající, těsnící injektážní pryskyřice
Popis požadavků
Chybějící nebo poškozené vnější hydroizolace u konstrukčních částí v kontaktu se zeminou vedou neodvratitelně k
dřívějšímu nebo pozdějšímu vniknutí vody do konstrukce.
Nicméně viditelné vstupní body se málokdy shodují se
skutečným průsakem. V takovýchto případech je k opravě
vnější hydroizolace nutná injektáž bobtnajících hydrostrukturních pryskyřic provedená jako plošná souvislá clona.
Injektážní materiál musí vykazovat velmi nízkou viskozitu,
aby se zaručilo, že se rozprostře tak, že vytvoří novou
ochrannou pružnou membránu okolo konstrukce. Mezi
faktory ovlivňujícími dlouhodobý úspěch injektážní opravy
je dobrá adheze elastické pryskyřice k materiálům, do
kterých se injektuje. Tato vlastnost musí být kombinována
s vynikající tekutostí a schopností vyplnit veškeré prostory.
Jelikož podmínky podloží jsou případ od případu různé,
je zapotřebí, aby bylo možno reakční čas hydrostrukturní
pryskyřice ovládat.

MC-Injekt GL-95 / 95 TX / 95 TR / 95 TX-TR
K Extremně nízkoviskózní hydrostrukturní pryskyřice
na akrylátové bázi (cca 5 – 30 mPa·s)
K Reakční doba nastavitelná ve značném časovém rozsahu
(25 s až po 90 min.)
K Schopnost vázat vodu s optimální kapacitou bobtnání
(faktor bobtnání 20 – 30 %)
K Značná pružnost (protažení do přetržení cca 400 %)
K Vynikající adheze k betonovým povrchům zabraňující
migraci vody
K Schopnost samohojení
K Schopnost těsnit až do 7 bar tlaku vody
K V řadě zemí souhlas s použitím pro pitnou vodu
K Pryskyřice zesílené polymery v modifikacích
MC-Injekt GL-95 TX / TX-TR

Prosakující spáry – způsobené poškozením gumových těsnění či zábran - mohou být trvanlivě utěsněny hydrostrukturními pryskyřicemi zesílenými polymery.
Zobrazení průřezu injektážního postupu vytvářejícího plošnou clonu za účelem utěsnění
tunelu. Je zobrazen rozptyl injektované pryskyřice do základové zeminy.
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Provedení pokusu: Širokopásmová plošná clona vzniklá injektáží MC-Injekt GL-95 do písku.
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Konstrukční a nekonstrukční
opravy betonu
Protikorozní ochrana ocelové výztuže
Popis požadavků
I přes pasivační efekt v důsledku betonového krytí, ocelová
výztuž potřebuje stejně efektivní ochranu proti korozi. K dispozici jsou nátěry, které - v důsledku své vysoké zásaditosti
nebo elektrochemicky aktivních aditiv – poskytují aktivní
protikorozní ochranu. Měla by být dána přednost minerální
ochraně proti korozi oproti nátěrům na bázi pryskyřic, protože jejich aplikace je snadnější, spolehlivější a finančně
výhodnější.

Zentrifix KMH
K Aktivní protikorozní ochrana ocelové výztuže pro aplikaci
při opravě betonu
K Adhezní můstek pro nové i stávající konstrukce
K Certifikace dle EN 1504-7
K Systémově odzkoušeno s PCC maltou Nafufill KM 250
a jemnou maltou Nafufill KM 103 jako náhrada betonu
třídy M3

Systém SPCC/PCC-náhrady betonu
Popis požadavků
Evropské normy pro opravárenské práce na betonových
konstrukcích rozlišují mezi opravou se statickou funkcí a
opravou bez statické funkce.
Výrobky tříd R1 a R2 jsou schváleny pro aplikace bez statické funkce. Používají se hlavně pro dílčí reprofilaci poškozených oblastí a nemají žádný vliv na protikorozní ochranu
ocelové výztuže.
Opravárenské prostředky se statickou funkcí musí splňovat
požadavky tříd R3 nebo R4. Systémy náhrady betonu musí
vykazovat jisté vlastnosti, speciálně s ohledem na jejich
vhodnost pro zvýšení či opětovnému získání nosnosti
betonové konstrukce. EN 1504-3 požaduje ověření tepelné
slučitelnosti, pevnosti v tlaku a vazby s podkladem.
Německý Výbor pro železobeton (Deutscher Ausschuss
für Stahlbeton - DAfStB) tyto požadavky rozšířil, například
s ohledem na vazbu s ocelovou výztuží a vyžaduje zkoušku
statického modulu pružnosti. Opravárenské malty získávají
klasifikaci M3, pokud splní dodatečné technické podmínky.
Odpovídající zkouška se provádí vždy na úplném systému
s protikorozním přípravkem, adhezním můstkem a jemnou
maltou/plnivem. Pokud má náhrada betonu rovněž sloužit
jako ochrana ocelové výztuže proti ohni, musí se provést

další zkoušky v souladu s definovanými požárními křivkami
a požárními křivkami platnými pro tunely.
Nafufill KM 250
K Vlákny zesílená SPCC/PCC-malta pro konstrukční a
nekonstrukční opravy betonu – třída R4 (EN 1504-3)
třídy M2 a M3 (DAfStB)
K Vhodná pro aplikace PCC II – dynamicky a nedynamicky
zatěžované konstrukce v souladu s ZTV-ING – část 3(1)
K Vysoká odolnost vůči karbonataci
K Odolná vůči rozmrazovacím solím a vůči chloridům
K Nehořlavost dle EN 13501 – stavební hmota třídy A1
K Požární odolnost - splňuje standardní teplotní křivku
(STTC) dle ISO 834 a uhlovodíkové křivky pro stavbu
tunelů se zvýšenými požadavky dle směrnic
ZTV, RABT(2) a RWS(3)
K Požární odolnost třídy F90/F120
K Schválena jako výplňová malta dle EN 12696 pro
opravy prováděné v souladu se zásadami katodické
ochrany oceli v betonu
K Schválena pro pitnou vodu a tedy vhodná pro
vodárenské stavby a vodovodní konstrukce
K Vhodná pro stěrkování a aplikaci torkretem

(1) Směrnice dodatečných technických podmínek a nařízení pro inženýrské stavitelství
(2) Pokyny pro zařízení a provoz vysokorychlostních tunelů
(3) Nizozemské ministerstvo infrastruktury a životního prostředí
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Jemná malta
Popis požadavků
Jemné malty jsou nutné pro vyrovnání povrchových drsností a vytvoření podkladu pro nátěry následným systémem
povrchové ochrany. Malty R1 a R2 certifikované dle
EN 1504-3 jsou pro takové aplikace vhodné.
Nafufill KM 103
K Jemná minerální malta třídy R2 (EN 1504-3)
K Následné nátěry řady MC-Color Flex nebo
MC-Color Flair eliminují dodatečné ošetření
K Odolná vůči rozmrazovacím cyklům a změnám teploty

Nafufill SF
K Pojivo na bázi polymeru s obsahem cementu;
třída R1 (EN 1504-3)
K Extremně vysoká retence vody eliminuje potřebu
dodatečného ošetření
K Lze brousit pro dosažení extrémně hladkého povrchu
K Lze aplikovat i za velmi vysokých teplot (≤ 50 °C)
K Vhodná pro rozličné podklady
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Systémy pro tuhou
povrchovou ochranu
Nepružné ochranné systémy
Popis požadavků
Povrchové ochranné systémy se aplikují za účelem zvýšení
trvanlivosti betonových konstrukcí / dílců a jejich odolnosti
vůči celé řadě vnějších vlivů, napětí a zatížení. Jako takové
jsou často součástí opravárenských postupů. Požadavky,
jež mají různé výrobky splňovat, závisejí na provozních
podmínkách ovlivňujících konstrukci nebo stavební dílec,
který vyžaduje opravu, jak je vyjádřeno pomocí tříd expozice
dle EN 206-1.
Mezi hlavními technickými požadavky, které je třeba splnit
je snížení absorpce vody a zlepšená ochrana vůči pronikání
CO2 a znečisťujících látek rozpuštěných ve vodě jako jsou
chloridy a sírany.
V mnoha aplikacích je třeba split další kritéria, která jdou
nad rámec požadavků EN 1504-2. Je to např. ochrana proti
graffiti, odolnost vůči mechanickému otěru, možnost čištění
a klasifikace požárních vlastností materiálu.
V případě mostních podhledů dle ZTV-ING část 3, musí být
obecně použity tuhé systémy pro povrchovou ochranu,
neboť nátěry přemosťující trhliny omezují rozsah, v němž
mohou být stávající trhliny kontrolovány a monitorovány.
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MC-Color Flair pure
K Pigmentovaný nátěr na bázi kopolymerová disperze se
samovolným zasíťováním, připravený k okamžitému použití
K Prostředek pro ošetření jemné malty Nafufill KM 103
K Odolný vůči okolnímu prostředí a vůči UV-záření
K Chrání proti chloridům a působení rozmrazovacích
přípravků
K Otevřený pro difúzi vodních par
K Zpomaluje karbonataci
K Nehořlavý v souladu s EN 13501-1: třída stavebních
výrobků A2 / s1 / d0
K Značně cenově výhodný se značně nízkou
objemovou spotřebou
K Vzhledově atraktivní se širokým spektrem barev
MC-Color Flair vision
K Vysoce výkonný, dvousložkový pigmentovaný systém
na ochranu povrchu s integrovanou technologií
Easy-to-clean
K Velmi hustý nátěr s integrovanou ochranou proti graffiti
K Otevřený pro difúzi vodních par
K Velmi vysoká ochrana proti CO2 ekvivalentní betonovému
krytí 1,0 m (stanoveno dle EN 1062-6)
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Povrchová ochrana
Povrchové ochranné systémy přemosťující trhliny
Popis požadavků
Životnost konstrukcí s povrchovými trhlinami nebo konstrukcí k trhlinám náchylným může být zvýšena aplikací
systémů na ochranu povrchu přemosťujících trhliny a
vykazujících vysokou hustotou. Volba správného řešení
ze strany projektanta závisí na šířce trhliny, klimatických
podmínkách a zvláště pak na změně šířky trhliny.
Tento poslední jev plyne ze zatěžování konstrukce. V případě
menších statických zatížení, jimž je konstrukce vystavena
jsou systémy na ochranu povrchu schopné překlenovat
větší šířky trhlin, zatímco v případě dynamického zatížení a
tedy mnohem častějšího otevírání a zavírání trhliny mohou
být překlenuty jen trhliny menší. Pro výběr správného systému je třeba aplikovat dva testy související s různými typy
zatížení dle EN 1062-7.
Je třeba si uvědomit, že překlenovací schopnost zásadně
závisí na tloušťce suché vrstvy ochranného systému.
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MC-Color Flex pure
K Pigmentovaný povrchový ochranný systém na bázi
akrylátové disperze s vysokou hustotou a poskytující
dobrou schopnost přemosťovat trhliny
K Překlenovací třída B2 dle EN 1062-7
K Odolný vůči okolnímu prostředí a vůči UV-záření
K Chrání proti chloridům a působení rozmrazovacích
přípravků
K Otevřený pro difúzi vodních par
K Zpomaluje karbonataci
K Nehořlavý v souladu s EN 13501-1:
třída stavebních výrobků A2 / s1 / d0
K Vzhledově atraktivní se širokým spektrem barev
Zentrifix F92
K Dvousložkový systém ochrany povrchu založený na směsi
polymerů s cementem s vysokou hustotou a poskytující
dobrou schopnost přemosťovat trhliny
K Překlenovací třída B3.1 dle EN 1062-7
K Bez potřeby dalšího ošetření
K Odolný vůči okolnímu prostředí a vůči UV-záření
K Chrání proti chloridům a působení odmrazovacích
přípravků
K Otevřený pro difúzi vodních par
K Zpomaluje karbonataci
K Snížená hořlavost dle EN 13501-1: třída stavebních
výrobků C / s1 / d0
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Povrchová ochrana
Minerální systém povrchové ochrany pro systémy odpadních vod
Popis požadavků
Stále rostoucí světová populace, rychle se rozvíjející
industrializace a rostoucí spotřeba vody zvyšují nároky
na betonové konstrukce použité v čističkách odpadních
vod. Předčištění, sedimentace i následné postupy jsou
vystaveny stále většímu stupni chemického, fyzikálního,
mechanického a biologického opotřebení. Anionty a
kationty vyskytující se v odpadních vodách doprovázené
hodnotou pH menší než 5 často způsobují vážná poškození
betonových konstrukcí a to jak ocelové výztuže, tak betonu,
případně i obojího.
Pro ochranu betonových konstrukcí v souladu s těmito rostoucími požadavky jsou zapotřebí efektivně funkční ochranné vrstvy. Z hlediska strukturální fyziky jsou pro takovéto
použití nejvhodnější systémy s cementovou vazbou. Jejich
hlavním účelem je chránit betonovou konstrukci před pronikáním aniontů a kationtů rozpuštěných ve vodě jak k tomu
dochází v přítomnosti chloridů, sulfátů, sloučenin hořčíku,
čpavku, nitrátů, fosfátů a kyselých složek. Ochranná vrstva
pak musí rovněž vykazovat co nejnižší pórovitost, aby se
zajistila spolehlivá odolnost vůči louhování a hydrolýze.

Tam, kde je pravděpodobnost vzniku koroze biogenní
kyselinou sírovou (BSK) – což značí obzvláštní nebezpečí
v plynojemech zakrytých provozů a nádrží – je dodatečná
ochrana nutná v provedení ochranné vrstvy vykazujícím
odolnost pro hodnoty pH menší než 1.
MC-RIM PROTECT / MR / H
K Ochranné malty s vláknovou výztuží, s vysokou odolností
vůči sulfátům
K Odolný vůči kyselině sírové s pH > 3,5
K Díky velmi nízké pórovitosti odolný vůči hydrolýze
K Vysoká odolnost vůči migraci chloridů
K Bez ztráty adheze v případě vzniku páry neboť je otevřený
difuzi páry (permeabilita třídy 1 dle EN 1504-2)
K Vysoká odolnost vůči mechanickému otěru
K Trvanlivá ochrana
MC-PowerPro HCR
K Odolný vůči biogenní kyselině sírové, pH > 0

Minerální systém povrchové ochrany pro systémy pitné vody
Popis požadavků
Voda je pro život podstatná a je přírodním zdrojem nezpochybnitelné ceny. Vodní stavby jako jsou betonové zásobníky a potrubí pro pitnou vodu musí splňovat přísná zdravotní
a hygienická opatření, aby voda v nádržích a potrubích
zůstala ochráněna před všemi nepříznivými bakteriologickými, fyziologickými a mikrobiologickými vlivy. Stavební
výrobky neškodící zdraví jsou tedy podstatné pro dodržování jakosti vody. V České republice zohledňuje požadavky
na stavební výrobky ve styku s pitnou vodou vyhláška MZd
ČR č. 409/2005 Sb. V Německu pak související požadavky
definuje Německý spolek pro obor plynu a vody (DVGW).
Tyto normativní standardní specifikace stanovují, že
minerální nátěry nesmějí obsahovat žádná aditiva, která
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by mohla být zdraví nebezpečná. Pro zajištění trvanlivosti,
měly by vykazovat co nejmenší pórovitost, aby působení
louhování či hydrolýzy nedocházelo k negativním změnám
jakosti poskytnuté ochrany.
MC-RIM PW
K Ochranné malty s cementovou vazbou pro aplikace pro
pitnou vodu
K Schválený podle směrnic DVGW – W 270, W 347 a W 300
a podle vyhlášky 409 / 2005 Sb.
K Odolný vůči hydrolýze díky postupné redukci pórovitosti
působení technologie DySC.
K Bez organických přísad
K Odolný vůči chloridům
K Umožňuje difuzi páry, ale je vodonepropustný
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Povrchová ochrana
Povrchový ochranný systém přemosťující trhliny pro konstrukce vodního hospodářství
Popis požadavků
Betonové povrchy stále pomořené do vody - jako jsou
průmyslové vodní nádrže, závlahové nádrže, záchytné vany
chladících věží, požární nádrže, přepadové nádrže na dešťovou vodu a vyrovnávací nádrže vyžadují speciální ochranu, zvláště pak může-li voda či znečišťující látky vnikat přes
trhliny do konstrukce. Aplikovaný ochranný systém musí
trhliny překlenovat a musí být odolný vůči trvalému působení vody a alkalické hydrolýze.

MC-APC BaseCoat prostupuje
kapilárními póry, krystalizuje
a tím zabraňuje přímému
působení zpětné vlhkosti na
povrch.
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MC-APC
K Ochranný systém bez potřeby dalšího ošetření,
přemosťující trhliny
K Překlenovací třída A4 dle EN 1062-7
K Odolný vůči trvalému působení vody, vodonepropustný
až do 1,5 bar (pozitivní i negativní tlak)
K Odolný vůči chloridům a značně odolný vůči zásadám
K Trvale pružný
K Odolný vůči okolnímu prostředí a vůči UV-záření
K Chrání proti slané vodě a chloridům
K Potlačuje osmotické procesy
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Injektáž, oprava
a ochrana betonu
Technická řešení nad rámec
požadavků EN 1504
K	
pevnostní a těsnící injektáže
K	
konstrukční a nekonstrukční opravy betonu
K	
finální ochrana betonu
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