Mostní konstrukce
Novostavby a údržba

EXPERTISE
BRIDGE

Systémová řešení pro mostní stavební konstrukce
Pro novostavby a údržbu mostních stavebních objektů dodává společnost MC s optimálním a kompe
tentním zákaznickým servisem technicky kvalitní produkty, které splňují veškeré požadavky, posky
tují Vám vysokou hospodárnost a také vysokou míru jistoty, od projektování až po realizaci projektu.

Přísady do betonu

Těsnící systémy

Centrament, MC-PowerFlow

Nafuflex

 Vysoce výkonný ztekucovač a přísa

 Bitumenová hydroizolace pro sokly

da pro cílené řízení vlastností čer
stvého a zatvrdlého betonu v oblasti
výroby transportbetonu

Separační prostředky do betonu
Řada produktů Ortolan
 Pro optimální výrobu prefabrikova
ných dílů a kvalitních betonových
povrchů

Staveništní produkty
Řada produktů MC-Powertop,
MC-Quicktop
 Špachtlování hran a štěrkových hnízd,
uzavření kotevních a upínacích otvorů
 Konečná povrchová úprava pro
kvalitní betonové plochy

a základy mostu
Expert Proof
 Hybridní hydroizolace bez obsahu
bitumenu

Zálivkové hmoty
Řada produktů Emcekrete
 Zálivkové betony a zálivkové malty

pro patky mostů, základy a ocelové
konstrukce kotvené do betonu

Sanace betonu
Nafufill – systém náhrady betonu
 Protikorozní ochrana výztuže
 Sanace betonu, lokálně a plošně
 Protipožární ochrana výztuže

Izolace mostovek

Injektážní systémy

Systém MC-DUR

MC-Injekt, Centricrete

 Systémy na bázi epoxidové

 Silová injektáž trhlin

pryskyřice a polyuretanové
pryskyřice pro sanaci a utěsnění
mostovek a mostních říms

Utěsnění spár

 Zesílení a utěsnění mostních

podhledů, podpěr a ložisek mostu

Kamenné zdivo

Nafutekt Plus

Oxal – spárovací malty a injektážní malty

 Trvale pružná a vysoce zatížitelná

 Sanace spár

konstrukce dilatačních závěrů mostů
Mycoflex
 Vysoce odolné dilatační spáry

Statické zesílení

 Obnova vazby kamene
 Zvýšení nosnosti
 Zaplnění dutin

Systémy pro ochranu povrchu

CFK-systémy

Řada produktů MC-Color

 Zesílení pevností v tahu za ohybu

 Ochrana proti povětrnostním vlivům

pomocí uhlíkových lamel lepených
na povrch nebo do drážek
 Zesílení příčných smykových sil
 Zesílení sloupů ovinutím uhlíkových
tkanin

 Ochrana povrchu
 Ochrana betonu
 Ochrana proti malbám sprejem

mostních podhledů, podpěr a ložisek
mostu
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