MC informuje
MC-Proof 101 HS

M DL E
É
T
S
Y
S
T Ě S N ÍC Í
Í
N
Ř
T
I
E 4-6
C
I
VN
N
R
Ě
W TA-SM

Těsnící šlem pro dosažení
bezpečných výsledků
Je jedno, zda se jedná o dodatečné vnitřní utěsnění sklepů,
utěsnění soklu nebo ochranu proti provlhnutí pro utěsnění
stavebního objektu v místě kontaktu se zemí: MC-Proof 101 HS
zajistí nejlepší výsledky utěsnění – dokonce i na podkladech
zatížených solemi. První certifikovaný těsnící šlem dle směrnice WTA pro vnitřní utěsnění při negativním tlaku vody Vám
poskytne jedinečné výkonové vlastnosti.
 Vynikající vlastnosti při zpracování
 Doba přepracování cca 3 hodiny
 Odolnost až do negativního tlaku 3,0 bar

Velmi dobrá zpracovatelnost a finální vzhled povrchu.

 Vysoce odolný vůči síranům
 Certifikován pro vnitřní utěsnění podle WTA-směrnice 4-6
při negativním hydrostatickém tlaku vody
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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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