Nafuflex – pro černé hydroizolace
Bez svárů. Beze spár. Pružná.
Produkty řady Nafuflex představují spolehlivá řešení pro izolace ploch, které přichází do styku se zeminou, vlhkých prostor,
a také balkónů a teras. Profesionální a spolehlivá izolace je pro trvalou ochranu před vodou u každého stavebního objektu
nevyhnutelná. Všechny komponenty našeho programu Nafuflex jsou systémově ověřeny. Pro maximální jistotu výsledku.
Využijte systémové řešení z klasických silnovrstvých hydroizolačních stěrek a doplňujících produktů, jako např. textilní
vložky a těsnící pásky. Váš odborný poradce pro produkty společnosti MC Vás kdykoliv podpoří při správné volbě produktu
pro Váš stavební záměr. S jistotou.

K Aplikace špachtlováním / strojním nástřikem

K Jednoduché a hospodárné zpracování

K Těsnost vůči tlakové vodě

K Jistota díky odsouhlaseným produktovým systémům

✓

Nafuflex Easy Tech 2
Nafuflex Profi Tech 1
Nafuflex Profi Tech 2
* v laboratorních podmínkách
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✓

✓
✓

✓

Nafuflex Basic 2
Nafuflex Easy Tech 1

Ruční nanášení

Nafuflex Basic 1

Dvousložkové

Jednosložkové

Přehled produktů

✓
✓
✓

Zušlechtění
polystyrenem

K Dobrá přilnavost na vlhkých, minerálních podkladech

Odolnost proti
dešti*

K Vysoce pružný a trhliny přemosťující

Zpracování
nástřikem airless
technikou

Stručný přehled Vašich výhod:

Zpracování
nástřikem
šnekovou pumpou

Přesvědčující vlastnosti:

4h

✓

4h
3h

✓
✓

4h

✓
✓

4,5 h
5h

✓
✓

Expert Proof – izolace bez bitumenu
Rychlejší. Těsnější. Stabilnější.
 rodukty řady Expert Proof nabízí vynikající vlastnosti při zpracování a přilnou jak pokožka po celé ploše stavebního
P
objektu – jsou pružné, robustní a rychleschnoucí. Integrovaná kontrola proschnutí pomocí změny barvy nanesené vrstvy
Vám poskytne dodatečnou jistotu.
Naše výkonné reaktivní hydroizolační stěrky vytvoří perfektní ochranný systém pro betonové stavební objekty, dokonce
i na stávajících starých izolacích. Váš odborný poradce pro produkty společnosti MC Vás kdykoliv podpoří při správné volbě
produktu pro Váš stavební záměr. S jistotou.

Přesvědčující vlastnosti:

Stručný přehled Vašich výhod:

K Multifunkční možnosti použití

K Dobrá přilnavost na různých podkladech

K Vysoce pružný a trhliny přemosťující

K Vysoká bezpečnost již při malých tloušťkách vrstev

K Hygienicky nezávadný také při kontaktu s podzemní vodou

K Vysoký plošný výkon díky lehkému vyhlazení

K Dlouhá životnost, odolnost mrazu

K Proschnutí do 24 hodin*

Odolnost proti dešti*

✓

2 mm

4h

cca 60 min

zelená

Expert Proof eco

✓

✓

1 mm

4h

cca 40 – 60 min

šedá

✓

1 mm

6h

cca 90 min

Jednosložkový
Expert Proof one
*v laboratorních podmínkách
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✓

✓

Barva

Přemostění trhlin

✓

Těsnost proti
radonu

Zpracování pomocí
šnekových a peristaltických pump

Expert Proof

Přehled produktů

Doba zpracování*

Dvousložkový

K UV-stabilita

světle šedá

