MC informuje
Tunely Aueli a Flooz

Vnitřní pláště tunelu:
Aplikace ochranné vrstvy rychle a bezpečně
i při špatných povětrnostních podmínkách!
Ve švýcarském kantonu St. Gallen musely být po 37 létech doby provozu sanovány tunely
Flooz a Aeuli. Protože na stejném silničním úseku se v podobném tunelu na základě obtížných
klimatických podmínek (problematika ohledně rosného bodu) musely vrstvy nanášet vícekrát,
tak bylo zde již ve fázi plánování sanace rozhodnuto o alternativním, bezpečném systému
finální ochrany: MC-DUR 2496 CTP
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MC-DUR 2496 CTP zajišťuje …
… úsporu času
Vysoká rychlost vytvrdnutí systému MC-DUR 2496 CTP se
u obou tunelů postarala o enormní urychlení provedení
stavby. Čerstvě nanesené ochranné vrstvy mohly být téměř
nezávisle na povětrnostních podmínkách po 2 hodinách doby
vytvrdnutí uvolněny pro dopravu – obrovská výhoda při časově stísněných podmínkách pro prováděná sanační opatření
na objektech dopravních staveb.

… delší možnost použití
V porovnání s běžnými systémy ochranných vrstev výrazně
větší rozsah teploty systému MC-DUR 2496 CTP rozšiřuje
ročně realizovatelný objem objektů. Vysoce výkonný ochranný
systém je možné používat při nízkých ale i vysokých teplotách
(od 2 °C do 35 °C) a dokonce i při působení vlhkosti. Díky tomu
bylo možné provedení stavby obou tunelů v letních měsících
v nejkratší době navzdory s tím spojené problematice ohledně
rosného bodu. Také v chladném, vlhkém, mlhavém prostředí
na podzimních a zimních staveništích není zpracování žádným problémem.
… extrémně vysokou životnost
Výkonnost systému MC-DUR 2496 CTP leží výrazně nad
požadavky národních předpisů a směrnic v Německu,
Rakousku a Švýcarsku. Proti poškrábání extrémně odolný
a lehce čistitelný povrch vysoce výkonného ochranného
systému je důležitým faktorem pro dlouhou dobu užívání
obou stavebních objektů.
Další výhody při použití MC-DUR 2496 CTP
jako ochranné vrstvy na vnitřní pláště tunelů:
 Nízká náchylnost k zachycování nečistot
 Optimální stupeň odrazivosti a lesku
 Odolnost proti UV-záření a světlu, žádné žloutnutí
na stěnách tunelu a v oblastech portálů
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