MC informuje
Emcefix floor

	Mechanicky vysoce zatížitelný
	Jednoduchá a rychlá aplikace
	Vhodný pro opravu lokálních poruch
a pro plošné vystěrkování ploch
	K dispozici v různých odstínech šedé
barvy

Velmi rychlý
v nejvyšší kvalitě!
Nová, robustní jemná stěrka Emcefix floor je velice vhodná
pro kosmetické opravy potěrů a betonových podlah, a také
opravy schodišťových stupňů a podest. Ideální také pro
lokální opravy poruch v minerálních podlahách. Využijte
výhod jejího lehkého zpracování a vysoké mechanické
zatížitelnosti.
Emcefix floor je možné díky vysoké pevnosti v tlaku 35 MPa
bez problémů použít pro opravy hran a lokálních poruch
do 30 mm a zároveň také pro plošné stěrkování podlah
v oblastech pojížděných paletovými a vysokozdvižnými
vozíky. Díky jeho jednoduché a lehké aplikaci ho lze použít
také pro stěrkování u velkých ploch v tloušťkách vrstev od
1 do 10 mm. Navíc je možné takto opravené plochy opět
po několika málo hodinách znovu zatěžovat - je to prostě
jednoduché a rychlé!
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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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