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Jemná epoxidová stěrka
s neobyčejným
profilem vlastností
Při opravách betonu se doposud velmi málo používají
jemné stěrky na bázi epoxidové pryskyřice. Jako odůvodnění se často uvádí špatná difuze vodní páry a obtížná
aplikace na podkladech s vysokou zbytkovou vlhkostí.
Naše řešení: MC-DUR 1250 TX!
S průkazem třídy difuze vodní páry I a se svojí excelentní
přilnavostí také na podkladech s vysokou zbytkovou vlhkostí
dokazuje MC-DUR 1250 TX přesně opak. Na základě své
dodatečné těsnosti vůči vodě, chloridu a oxidu uhličitému
není použití u expozic XC (karbonatace), XD (chloridy z okolí)
nebo XF (posypové soli) pro MC-DUR 1250 TX žádným
problémem.
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 Bez nutnosti ošetřování po aplikaci
 Odolnost proti teplotám, mrazu
a posypovým solím
 Extrémně dobrá přilnavost také
při vysoké zbytkové vlhkosti
 Otevřenost difuzi vodní páry
 Odolnost vůči karbonataci
 Těsnost vůči chloridům
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Zachování charakteru pohledového betonu
U povrchů betonových stavebních objektů se ne zřídka vědomě zdůrazňuje
charakter pohledového betonu. Vedle hladce odbedněných povrchů stavebních
objektů je také možné často nalézt struktury bednění z prken s texturou a bez
textury. Pokud se u takových stavebních objektů plánuje sanace, tak se často
požaduje zachování tohoto „charakteru pohledového betonu“. Excelentní
zpracovatelnost MC-DUR 1250 TX jako stěrky pro zakrytí pórů a vyplnění dutin
zde zaručuje optimální výsledky povrchu.

Zlepšit vzhled povrchu
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
MC-DUR 1250 TX svoji plnou výkonnost! Při aplikaci ve formě stěrky pro
vyplnění poruch a uzavření podkladu a obzvlášť jako plošné stěrky, je možné
s MC-DUR 1250 TX takové drsné struktury betonu uzavřít těsně a bez pórů.
Vlastnost, která má také pro nanášení následující nanášené vrstvy na povrch
enormní důležitost.

Snášenlivost dává jistotu
Pokud se má na betonovou konstrukci se starou ochrannou vrstvou nanést
kombinace jemné stěrky a nové ochranné vrstvy, tak se zde naskýtá otázka
snášenlivosti materiálů hned dvakrát: Na jedné straně ohledně snášenlivosti
mezi jemnou stěrkou a ochrannou vrstvou, na druhé straně mezi jemnou stěrkou
a starou ochrannou vrstvou. Je jedno, zda se u plánované ochrany povrchu nebo
u stávající staré ochranné vrstvy jedná o materiál na bázi disperze, polyuretanové pryskyřice nebo epoxidové pryskyřice: MC-DUR 1250 TX je s průkazem
své extrémně vysoké přilnavosti ve všech případech bezpečným řešením.
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