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Nafufill R3 FM

Jemná stěrka
s parametry systému
náhrady betonu
Cementem pojené jemné stěrky se již mnoho let používají
k egalizaci starých betonových ploch. V první řadě slouží
k tomu, aby podklad dokonale uzavřely a připravily pro
následné bezproblémové nanesení finálního ochranného
systému.
Nafufill R3 FM dokáže víc!
Vedle svojí základní funkce jako egalizace poskytuje Nafufill
R3 FM obzvlášť tam, kde se nemá nebo nemůže použít
žádný ochranný povrchový systém, bezpečnou ochranu
pro starý beton. Dokonce expozice jako XC (karbonatace),
XD (účinky chloridů) nebo XF (posypové soli) nejsou pro
Nafufill R3 FM žádným problémem.
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Odolnost proti teplotě a mrazu
Odolnost vůči posypovým solím
Odolnost vůči karbonataci
Nízká míra smrštění
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Zachování vzhledu pohledového betonu
Mnoho stavebních objektů z betonu se zhotovuje ve vzhledu pohledového betonu.
Vedle hladce odbedněných povrchů stavebních objektů jsou také často provedeny
povrchy ve struktuře bednění z prken s texturou a bez textury. Pokud je u takových
stavebních objektů naplánována sanace, tak se většinou požaduje zachování tohoto
„charakteru pohledového betonu“. S produktem Nafufill R3 FM to není žádný problém!
Jeho zpracovatelnost jako stěrky pro uzavření pórů a vyplnění dutin s excelentní
reprodukcí obrysů zajišťuje zachování vzhledu.

Zlepšit charakter betonu
Mnohaleté užívání a namáhání vlivy prostředí mohou na stavebních objektech
z betonu vést ke změně povrchu stavebního objektu. Častý důsledek: Zvýšení drsnosti
povrchu při současné ztrátě charakteru betonu. Také zde ukazuje Nafufill R3 FM
svoji plnou výkonnost! Při aplikaci ve formě stěrky pro vyplnění poruch a uzavření
podkladu nebo jako silnovrstvé celoplošné stěrky, je bez problémů možné vytvoření
nové textury povrchu.

Flexibilní v možnostech povrchové úpravy
Pokud se jemné stěrky nanáší v silnější vrstvě, tak určují tyto konečnou strukturu
povrchu stavebního objektu. Je jedno, zda se jedná o jemný povrch vzhledu pomerančové kůry ve stříkané kvalitě, rovný hlazený povrch nebo zafilcovanou strukturu
povrchu. S produktem Nafufill R3 FM jsou povrchové úpravě stěží kladeny nějaké
meze! Je možné dokonce i otisknutí struktury prkna bednění.

Barevné ztvárnění – žádný problém
Neomezená přetíratelnost jemné stěrky poskytuje veškeré možnosti k barevnému
ztvárnění povrchů stavebních objektů. Je jedno, zda je uvažována ochranná vrstva
na bázi disperze nebo reakční pryskyřice: Snášenlivost s produktem Nafufill R3 FM
je dána na sto procent!

EXPERTISE
SURFACE PROTECTION
MC-Bauchemie s.r.o.
Skandinávská 990 · 26753 Žebrák · Tel. +420 311 545 155 · info@mc-bauchemie.cz · pt.mc-bauchemie.cz

