Rychlá sanace průmyslových podlah

Silné trio pro
víkendovou stavbu

1

Minerální tekutý podlahový povlak
MC-Floor Screed

2

Přechodový profil pro zakrytí spár
MC-Floor Connect

3

Vysoce výkonné ochranné vrstvy
MC-DUR TopSpeed

Se sanací podlahy začít v pátek odpoledne a v pondělí opět
zahájit provoz: to Vám umožní rychlý kompletní podlahový
systém společnosti MC.
Minimalizujte s tímto časově úsporným řešením drahé
ztrátové časy při sanaci silně namáhaných průmyslových
podlah.
Využijte sanaci nejen k obnovení Vaší průmyslové podlahy.
Zlepšete bezpečnost práce díky trvalým plošným značením
a díky s podlahou do jedné roviny upravených spár bez
otřesů.
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Rychlá sanace průmyslových podlah
1

Vysoce pevná reprofilace
MC-Floor Screed: Nový systém průmyslových podlah přesvěd
čí rychlým vytvrzením a vysokou odolností.
◾ Plošné vyrovnání v tloušťkách vrstev od 10 do 70 mm
◾ Jednoduché zpracování
◾ Možnost vysokého zatížení
◾ Vytvrzení probíhá téměř bez smrštění a pnutí

2

Tiché řešení spár
MC-Floor Connect: S tímto řešením spár je možné bezhlučné
přejíždění podlahových spár. Protože spárový profil je s pod
kladem propojen beze švu, bude spolehlivě zabráněno nára
zovým zatížením a hluku. Přes absolutně rovné přechody spár
může být také citlivé zboží přepravováno naprosto bez jakých
koliv otřesů.
◾ Krátká doba pro zabudování
◾ „Neviditelné“ přizpůsobení podle stávajících podlahových
povlaků
◾ Vysoká pevnost v tlaku

3

Rychlá vysoce výkonná ochranná vrstva
MC-DUR TopSpeed: Vysoce výkonná válečkem nanášená
ochranná vrstva Vám umožní bezpečné a rychlé práce při
aplikaci vrstev i za kritických podmínek prostředí jako na
příklad při nízkých teplotách a vysoké vlhkosti vzduchu.
◾ Zpracování při teplotě 2 °C až 35 °C
◾ Zapracování také při vlhkosti podkladu a vzduchu
◾ Vysoká odolnost proti otěru a poškrábání
◾ Odolnost proti UV-záření a povětrnostním vlivům
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