MC informuje
Prostě úspěšně provést injektáž
1

TRHLINY ZATÍŽENÉ VODOU

MC-Injekt 2300 top

Elastické utěsnění trhlin a dutin
K	Optimální ochrana proti vodě
a škodlivým látkám
K	V ynikající injektovatelnost do trhlin
od 0,1 mm
K	V ynikající trvanlivost
K	Dlouhodobá ekologická nezávadnost
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MC-Injekt 1264 compact
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Silová sanace trhlin
K	Velmi dobrá injektovatelnost
a penetrační aktivita
K	Možnost injektáže od šířky trhlin 0,2 mm
K	Optimální snášenlivost s vlhkostí
K	R ychlý nárůst pevnosti s vysokou
pevností v tahu a tlaku
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STATICKY RELEVANTNÍ TRHLINY
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Centricrete HCS

Zesilující vyplnění dutin
K	Jednoduše rozmíchat s vodou
K Možnost injektáže do dutin a trhlin od
šířky trhlin 0,8 mm
K	V ysoká odolnost vůči síranům
K Dlouhodobě úspěšná injektáž díky vlastnostem,
které jsou srovnatelné s betonem
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Pro každé použití
vhodné řešení
Pro injektážní opatření u trhlin, dutin, spár a základů staveb existuje velké množ
ství produktů. Se správným mixem produktů od společnosti MC si zachováte
přehled. Pouze se 4 produkty splníte téměř jakýkoliv úkol při provedení injektáže
bezpečně, úspěšně a v souladu s Vaším vysokým požadavkem na kvalitu.
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STATICKY RELEVANTNÍ DUTINY
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NETĚSNÉ TRHLINY, SPÁRY, PLOCHY

MC-Injekt 3000 HPS

Elasticky bobtnající utěsnění
K	Velmi dobrá injektovatelnost
K	V hodnost pro utěsnění trhlin
v železobetonu
K	Bezpečnost díky elasticitě a schopnosti
nabobtnání
K	Dlouhodobá ekologická nezávadnost

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 avant
gardní 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 pro
pojených podnicích v Evropě a zámoří jsou coby kontaktní
partneři k dispozici odborní pracovníci, projektanti, provo
zovatelé a uživatelé stavebních děl a zařízení jakož i prová
děcí firmy.
V současnosti zaměstnáváme jako podnikatelská skupina
přes 2.500 pracovníků. Značnou část našich obchodů rea
lizujeme mimo Německo.

Infrastructure, Industry & Buildings
Již po desetiletí vyvíjí MC na základě zkušeností z meziná
rodních 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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