MC informuje
Nafufill RM 10

 Jednosložkový, pouze se rozmíchá s vodou
 Ruční zpracování nebo strojně mokrým torkretem

Multifunkční malta

 Otevřenost difuzi vodní páry a nepropustnost
pro vodu
 Vysoce odolný vůči síranům
 Certifikován dle ČSN EN 1504-3

Vůči síranům vysoce odolná, mikrosilikou zušlechtěná uzavírací
a vyrovnávací malta Nafufill RM 10 zajišťuje všechny funkce:
od jemné filigránské povrchové úpravy až po reálnou sanaci.
Perfektní všeuměl.
 Lokální a celoplošná sanace betonových stavebních součástí
v nestaticky relevantních oblastech
 Vytvoření vyrovnávacích vrstev na zdivu a betonu ve vnitřním
a venkovním prostředí
 Těsnící malta podle normy DIN 18533 a WTA-směrnice 4-6 např.
pro vytvoření náběhových oblastí a zaoblení koutů
 Spárovací malta pro sanaci cihlového a kamenného zdiva
 Možnost aplikace na zdivo bez adhezního můstku
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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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