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Trvalá ochrana
před agresivními odpadními vodami
Průmyslové odpadní vody s vysokými koncentracemi
agresivních chemikálií, ale také domovní odpadní vody při
dlouhých dobách zdržení v akumulačních nádržích mohou
v kanalizaci během nejkratší doby způsobit masivní škody.
Hybridní silikátový ochranný systém ombran FT je na zákla
dě své extrémně husté matrice pojiva neproniknutelný pro
škodlivé látky. Poskytuje trvale nejvyšší chemickou odolnost,
která jde daleko nad rámec chemické odolnosti běžných
minerálních stavebních materiálů. Díky tomu je také odolná
vůči extrémním, zpravidla nízkým hodnotám pH a také vůči
biogenní korozi kyseliny sírové (BSK).
Mechanicky a tepelně vysoce odolný produkt ombran FT je
díky své schopnosti difuze vodní páry propustný pro přiro
zený transport vodní páry skrz stavební objekt s nanesenou
ochrannou vrstvou a působí efektivně proti osmotickému
tvoření bublin v oblastech přicházejících do styku se zemí
a vodou.
Produkt ombran FT se dá zpracovávat jednoduše, pružně
a rychle ručně, ale také strojně metodou mokrého a odstře
divého nástřiku (s jednotkou MRT).

Oblasti aplikace
Odlučovače tuků a lehkých kapalin
	Zakryté stavební objekty s napadením biogenní korozí kyseliny
sírové (akumulační nádrže, čerpací zařízení, ale také šachty)
	Neutralizační a otevřené akumulační nádrže s agresivními
odpadními vodami
	Stavební objekty odpadních vod s požadavky na elektro
statickou vybíjecí schopnost
	Záchytné prostory z betonu v zařízeních pro skladování,
stáčení a překládání se zvláštními požadavky podle zákona
o hospodaření s vodou (WHG)
Vaše výhody
	Nejvyšší chemická odolnost, také trvale při hodnotách
pH < 3,5 a biogenní korozi kyseliny sírové (BSK)
	Odolnost proti topným olejům, benzinům pro motorová
vozidla a proti leteckým benzinům, AdBlue, motorovým
a převodovým olejům
	Vysoká odolnost proti osmóze
	Vysoká odolnost proti úderu a poškrábání
	Elektrostatická vybíjecí schopnost
	Ověřeno dle ČSN EN 858-1 a 1825-1
	Schválení Německého institutu pro stavební techniku (DIBt)
Z-59.12-279 pro záchytné prostory z betonu v zařízeních pro
skladování, stáčení a překládání
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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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