MC informuje
Systém vápenných omítek Historic

n Vhodná pro ochranu památek
n Také pro vlhkostí namáhané stavební části
n Použití ve vnitřní a venkovní oblasti
n 0 % cementu

Systém bez obsahu cementu,
který je vhodný pro trvalou
sanaci památkových objektů
Varianty „Historic“ řady produktů Exzellent a Oxal jsou
založeny na bázi přírodního hydraulického vápna a umož
ňují funkční a trvalou sanaci vnitřního i venkovního zdiva
maltami bez obsahu cementu – v souladu s požadavky pro
ochranu památek.

Optimální regulace vlhkosti

Sanace bez obsahu cementu

Exzellent historic
K  První omítka pro regulaci vlhkosti bez obsahu cementu
pro solí a vlhkostí namáhané oblasti
K Prodyšná, může se nanášet přímo na vlhké zdivo
K  Jedinečná geometrie pórů pro pohlcování vlhkosti
a škodlivých solí ze zdiva a pro jejich přepravu
na povrch

Oxal NHL 3 historic
K Pro méně namáhané plochy stěn a fasád
K  O tevřená pro difúzi vodních par a prodyšná pro
příjemné prostorové klima ve vnitřní prostorách
K  L ehce se natahuje na zeď a je možno ji pak
následně zafilcovat nebo strhnout
K  Optimalizovaná křivka zrnitosti, korespondující se
strukturou a barevností malty Exzellent historic
pro stejnoměrný vzhled povrchu při kombinované
aplikaci těchto malt
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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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