MC informuje
ombran FG plus /ombran FG rapid
Při sanaci šachetních poklopů stojí vedle rychlé
opětovné možnosti pojízdnosti poklopů v popředí
obzvlášť trvanlivost sanačního opatření. Malty
pro zalití rámu šachetního poklopu společnosti
MC-Bauchemie, které jsou vyzkoušeny v praxi
již po dobu mnoho let, odolávají nejvyšším namáháním ze strany dopravy a povětrnostních vlivů.

Zálivková malta ombran –
tvrdá při použití již po jedné hodině!
Úplně nově koncipované malty pro zalévání rámů šachetních poklopů řady ombran FG Vám poskytují vynikající
odolnost proti posypovým rozmrazovacím solím a také
v kteroukoliv roční dobu optimální časy pro zpracování a
odbednění.
Teplotně pružné použití:
Letní varianta
ombran FG plus
Zimní varianta
ombran FG rapid
Obě varianty produktu splňují požadavky podle normy
DIN 19573 (malty pro zalití hlavy šachet) a platné směrnice
pro zálivkové malty!
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Rozmanité oblasti použití
nR
 egulace rámu šachetního poklopu: Zálivka celého
meziprostoru mezi rámem a konusem šachty bez dutin
n Zalití rámů usazovacích jímek a jiných rámů na stavbách
n Z aplnění mezikružních prostorů u systémů šachta
do šachty
Rychle a bezpečně
nR
 ychlý postup prací díky krátkému času odbednění
a rychlé opětovné pojízdnosti
n Bezpečné zalití díky vysoké tekutosti a vytvrzení bez trhlin
Vynikající výsledná kvalita
n Vysoká finální pevnost v tlaku a v tahu za ohybu
n	Výjimečná odolnost vůči rozmrazovacím posypovým
solím díky minimalizované pórovitosti a díky patentované
technologii DySC®
n Trvalá odolnost proti síranům
nS
 ilové spojení díky velmi dobré přídržnosti na minerálních
podkladech

Rám poklopu šachty, po zalití s ombran FG plus
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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 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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