MC informuje
Nafuflex High Performance
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Běžné bitumenové stěrkové hydrolizolace dosahují přemostění
trhlin do 2 mm, naráží na kritických podkladech ovšem často
na své meze. S přemostěním trhlin do 3 mm nastavil produkt
Nafuflex High Performance nový standard pro hydroizolace
stavebních objektů. Vysoce výkonná termoplastická izolace
Vám nabízí ve všech směrech výhody díky svým jedinečným
materiálovým vlastnostem.

O 50 % větší jistota
u trhlin
díky přemostění
trhlin do 3 mm

O 85 % vyšší jistota
proti deformaci
při vysokých teplotách

Také při teplotě -10 °C
bezpečná flexibilita
díky zlepšenému
chování při ohybu
za studena

Vysoká tepelná odolnost až do teploty povrchu 130 °C
umožňuje aplikaci také na velmi teplých površích obzvlášť
v létě.
Díky své dvousložkové receptuře dosahuje materiál také při
nepříznivých povětrnostních poměrech excelentní průběh
schnutí. Vysoký podíl sušiny ve výši 85 % činí produkt
obzvlášť hospodárným při aplikaci.
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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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