MC informuje
MC-Floor Connect

n Přejíždění spárových profilů bez otřesů

a hluku
n Krátká doba pro zabudování

NOVĚ

n „Neviditelné“ přizpůsobení se stávajících

podlahových povlaků
n Tři řešení profilu pro různé požadavky

... tiché řešení spár!

Je jedno, zda v průmyslových halách, logistických centrech, parkovacích domech nebo v maloobchodě: Trvalé
přejíždění nerovných spár vede k hluku a vibracím.
Se spárovým profilem MC-Floor Connect je zde nyní pro Vás
k dispozici trvalé řešení pro takové problémy se spárami.
Spárový profil bude beze švu a v jedné rovině s podlahou integrován do podkladu. Tím bude spolehlivě zabráněno rázovým zatížením a hluku. Robustní ve výsledku, tiché a účinné
překlenutí spáry bez doprovodných vibrací.
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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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