MC informuje
Expert Proof one

Revoluční jednosložková
reakční těsnící hmota bez
obsahu bitumenu

K Okamžitě použitelná na stavbě
K Jednoduché odebrání dílčích množství
K Zpracování možné válečkem, špachtlováním,
štětkou nebo nástřikem

Technické vlastnosti

Oblasti použití

K Doba zpracování: > 90 minut*
K Zatížení deštěm po cca 6 hodinách*
K Rychlé proschnutí do 24 hodin*
K Barva po proschnutí: světle šedá
K Vysoce pružná se schopností přemostění trhlin
K Možnost přetření barvou a nanesení omítek
K Vysoká odolnost proti UV-záření, mrazu a stárnutí

K Utěsnění stavebních částí u novostaveb,
které přichází do styku se zeminou
K Sanace starých hydroizolací stavebního objektu
(např. silné vrstvy bitumenových izolací)
K Oprava navařovaných bitumenových pásů,
utěsnění napojení okolo komína
K Utěsnění soklů
K Izolace balkónů a teras
K Připevnění ochranných a drenážních desek

*P ři teplotě 23 °C a při relativní vlhkosti vzduchu 50 %.
V závislosti na teplotě, vlhkosti vzduchu, podkladu a tloušťce
mokré vrstvy se prodlužuje, případně zkracuje doba schnutí.
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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, provo
zovatelé a uživatelé stavebních děl a zařízení jakož i prováděcí firmy.
V současnosti zaměstnáváme jako podnikatelská skupina
přes 2.500 pracovníků. Značnou část našich obchodů realizujeme mimo Německo.

Infrastructure, Industry & Buildings
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:
K 	Sanace betonu
K 	 Ochranné systémy povrchů
K 	 Podlahové systémy
K 	Injektážní systémy
K 	Těsnění spár
K 	 Sanace zdiva a kamene
K 	Hydroizolace staveb
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