MC informuje
MC-Injekt 2300 flow

WATER-BOOST-TECHNOLOGY
Efektivní reaktivita s vodou
DLOUHÁ DOBA
APLIKOVATELNOSTI
Vynikající zpracovatelnost

Utěsnění pomocí technologie
Water-Boost – urychlení
reakce při kontaktu s vodou
Hledáte vhodný produkt pro trvalé utěsnění trhlin s perfektní zpracovatelností? Nový
produkt MC-Injekt 2300 flow společnosti MC je přesně to, co hledáte.
Integrovaná technologie „Water-Boost-Technology“ Vám nabízí reaktivitu přesně
v té době, kdy se pryskyřice dostane do kontaktu s vodou. Je optimální pro uživatele
díky objemovému poměru míchání 1:1, kromě toho Vám dovoluje se svým chemickým
složením bez obsahu ftalátů pracovat s maximálním komfortem a maximální bezpečností pro ochranu Vašeho zdraví při práci.
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NÍZKÁ VISKOZITA
Nejlepší možná
injektovatelnost

MC-Bauchemie

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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