Konudur Robopox
18
ombran
informuje

Stěrkování a zatěsňování
s jedním materiálem
Jestliže dříve byly nutné dva různé materiály pro zatěs-
ňování a stěrkování při sanaci kanálů se systémy robotů, stačí
dnes pro většinu aplikací produkt Konudur Robopox 18.
Epoxidová pryskyřice Konudur Robopox 18 poskytuje exce
lentní vlastnosti při vodotěsném napojení bočních přítoků
(přípojek) / hrdel z betonu a kameniny pro kanalizační robo
ty s bednící technikou. Rovněž tak je možné bez jakýchkoliv
problémů zamazávání hrdel trubek, trhlin a výlomů v kana
lizačních potrubích.
Pouze jedna reaktivní pryskyřice pro všechny důležité
aplikace znamená, že se na sanačním vozidle musí vozit
méně různých materiálů – velká výhoda pro staveništní
logistiku!

Konudur Robopox 18 a MC-Mixmachine TB Pro
S produktem Konudur Robopox 18 je Vám v kombinaci s míchač
kou MC-Mixmachine TB Pro k dispozici výkonné duo společnosti
MC. Díky MC-Mixmachine bude rozmíchání materiálu výrazně
zjednodušeno a optimalizováno. Kromě toho budou náklady na
čištění minimalizovány a bude snížen objem zbytků přepravních
obalů.
Konudur Robopox 18 v přehledu
 tabilní, strojně zpracovatelná dvousložková stěrková
S
hmota na bázi epoxidové pryskyřice (poměr míchání 2:1)
Pryskyřice pro zatěsňování a stěrkování v jednom
Vysoká lepivost: dobrá přilnavost také v oblasti nad hlavou
Dobrá snášenlivost s vlhkostí, vytvrzení také pod vodou
Vysoká chemická odolnost

Stabilní, strojně zpracovatelná stěrková hmota vykazuje vel
mi dobrou přilnavost na suchých, matně vlhkých a vlhkých
minerálních podkladech.

Dobré mechanické vlastnosti po vytvrzení
 ožnost dodávky v sáčcích (salámy) a v kovových
M
obalových nádobách
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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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