ombran informuje
MC-Fastpack Power-Tool a speciální pryskyřice
S osvědčenou aplikační pistolí MC-Fastpack Power-Tool a s příslušným speciálním systémem kartuší je zde pro Vás k dispozici jednoduše aplikovatelná
a efektivní utěsňovací technika. Netěsnosti a akutní průsaky vody v šachtách
a průchozích kanálech můžete utěsnit s nízkým vynaložením speciální techniky – také ve špatně přístupných oblastech nebo při stísněných prostorových
poměrech. Místo komplexní čerpací techniky se používá kompaktní, stla
čeným vzduchem poháněný aplikační agregát, pomocí kterého jsou dvousložkové speciální pryskyřice vytlačovány z dvoukomorových kartuší.

Dvousložková kartušová injektáž –
rychle, spolehlivě a hospodárně!
MC-Fastpack Power-Tool a speciální pryskyřice –
Technologie injektáže a utěsnění pro:

Zvláštní výhody

n Trvale silová nebo dočasná opatření

n V
 hodná také pro pracovní podmínky ve stísněných
prostorech díky kompaktnímu provedení

n	Suché podmínky a podmínky, za kterých dochází
k nátokům vody a tlakové vody

n	Flexibilní výběr materiálu mezi polyuretanovými
a epoxidovými pryskyřicemi

n Trhliny a dutiny

n Utěsnění také při velmi silném tlaku vody

n Netěsné spáry mezi šachetními skružemi

Jednoduchá manipulace a hospodárný způsob práce

n Napojení sanačního rukávce

n Žádná doba míchání

n Trubkové průchodky a hrdla

n Žádné chyby při míchání

Systém
MC-Fastpack Power-Tool
pneumatická aplikační pistole
pro dvoukomorové kartuše
MC-Fastpack 2700
silově vyplňující příp. pomocí
pěny trvale utěsňující injektážní
pryskyřice na bázi polyuretanu
MC-Fastpack SewerInject
bez kontaktu s vodou pěnící,
rychle utěsňující injektážní
pryskyřice na bázi polyuretanu

n Regulovatelná rychlost aplikace
n	Injektáž nízkoviskózních pryskyřic v nízkotlaké
metodě až do 6 bar
n Čištění přístroje odpadá
n Krátké reakční doby (také bez kontaktu s vodou)
n Nízká spotřeba materiálu
n Není nutná žádná další dodatečná injektáž
n Částečné další použití načatých kartuší je možné

MC-Fastpack EP solid
chemicky vysoce odolná stěrková hmota na bázi epoxidové
pryskyřice, která může být aplikována také na vlhké minerální
podklady
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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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