MC informuje
Expert Proof dává jistotu

ETA pro reaktivní hydroizolace
Expert Proof eco a Expert Proof one
Oba produkty pro hydroizolace
staveb Expert Proof eco a Expert
Proof one bez obsahu bitumenu
obdržely jako první reaktivní
hydroizolační stěrky evropské
technické hodnocení (ETA –
Euro
p ean Technical Assess
ment) prostřednictvím Evrop
ské organizace pro Technické
hodnocení (EOTA – European
Organisation for Technical
Assessment).

Hodnocení podle ETA spočívají ve zkouškách, vyšetřeních a technických znaleckých
posudcích prostřednictvím institucí, které jsou určeny členskými státy EU a uznány
organizací EOTA. Hodnocení zahrnuje přitom veškeré důležité parametry stavebního
produktu, které jsou významné pro splnění evropských požadavků stavebního práva,
a dovoluje společnosti označení obou produktů značkou CE.
Toto dává investorům, projektantům a zpracovatelům jistotu při plánování a provádění
– obzvlášť v zemích, ve kterých neexistuje žádná národní úprava ohledně požadavků na
utěsnění staveb.

Působení vody / Situace při
aplikaci hydroizolace
Horizontální utěsnění stavby
pod stěnami
Stříkající voda
Zemní vlhkost
a nestoupající podzemní voda
Mírné
působení tlakové vody
Vysoké působení tlakové vody

Popis

Minimální
tloušťka
2,0 mm

Hydroizolace oblasti dopadu
stříkající vody
Minimální požadavek na stavební části
přicházející do styku se zeminou
Hydroizolace podzemních stavebních částí
až do 3 m pod horní hranou terénu
Hydroizolace podzemních stavebních částí
až do 8 m pod horní hranou terénu level

Hydroizolace spár
v betonových prefabrikátech
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2,0 mm
2,0 mm
2,5 mm
4,0 mm
4,0 mm
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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 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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