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Elegant MRP
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Prostě trvale hezké
povrchy
Optimální účinnost, vynikající vlastnosti při zpracování
a široké spektrum aplikace: Omítka se schopností regulace
vlhkosti Elegant MRP nabízí všechny přednosti vápenné omítky
a díky své speciální geometrii pórů je omítkou se schopností
regulace vlhkosti.

Prostřik, vyrovnání a vrchní omítka
v jednom produktu!
■ Regulující vlhkost + zpomalující tvorbu plísní
■ Velmi dobrá lepivost a přídržnost i na

vlhkém zdivu
■ Použití ve vnitřním a venkovním prostředí

Kompletní skladbu omítek realizujete s jedním produktem.
Následnou finální povrchovou úpravou se docílí obzvlášť
příjemný povrch, aniž by byla negativně ovlivněna funkce.
To vše činí omítku Elegant MRP jako optimální řešení pro trvalou
sanaci historických a památkově chráněných stavebních
objektů. Vhodná pro stavbu a hospodárná ve všech směrech.
 Velmi vysoká schopnost pohlcování vody
 Použitelná již od tloušťky vrstvy 10 mm
 Trvalý účinek / žádná obětovaná omítka
 Aplikovatelná na zdivech s nízkým zatížením solí a na
vlhkých zdivech až do stupně provlhčení 95 %
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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, provozovatelé 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:
 Sanace betonu
 Ochranné systémy povrchů
 Podlahové systémy
 Injektážní systémy
 Těsnění spár
 Sanace zdiva a kamene
 Hydroizolace staveb
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