
EXPERTISE  
INJECTION SYSTEMS

Kompaktní injektážní a lepicí systém.
Mnohostranný, s úsporou materiálu a kdykoliv použitelný.

MC-Fastpack



Úspora materiálu
Systém MC-Fastpack sestává v podstatě z vysoce účinných reakčních pry-
skyřic ve dvoukomorových kartuších a z dávkovacího zařízení MC-Fastpack 
Power-Tool, které je poháněné stlačeným vzduchem. Teprve v systémovém 
statickém směšovači dochází ke smíchání obou složek pryskyřic. Díky tomu 

se může nespotřebovaný 
materiál zavřením kartuše 
použít ještě o několik dní 
později na další stavbě.

Systém MC-Fastpack

  Kompaktní systém 

  Okamžitě použitelný

  Míchání a aplikace v jednom 
pracovním kroku

  Žádná ztráta materiálu

  Žádné náklady na čištění

Injektážní a lepicí práce se vyskytují u mnoha stavebních 
objektů v novostavbách i ve stávajících stavbách. Často 
se přitom jedná o menší opatření, u kterých je nasazení 
rozsáhlé strojní techniky nehospodárné. V těžko přístup-
ných oblastech jsou kromě toho požadována velmi snadno 
proveditelná řešení.

Kdykoliv připraven k použití
Systém MC-Fastpack Vám nabízí vysoce kvalitní a hospo-
dárná řešení pro rozmanitá zadání úkolů. Pouze jednou 
osobou se může systém s přenosným kompresorem použí-
vat všude rychle a pružně – i tam, kde je těsno. 

Injektážní a lepící hmoty jsou v jednom pracovním kroku 
perfektně rozmíchány a aplikovány v čestvém stavu s ide-
álními parametry pro použití. Injektážní systém pak doplňu-
jí speciální vrtané a lepené pakry. Šetřete čas, materiál  
a osobní náklady s MC-Fastpack. Perfektní řešení pro kaž-
dou stavbu.

Bezpečné kompaktní řešení

Aplikační pistole 
MC-Fastpack 
Power-Tool



3)

3)

1) > 0,3 mm    2) > 0,1 mm    3) > 1,0 mm

MC-Fastpack 1264 compact • • •
MC-Fastpack 2300 top • •
MC-Fastpack 2700 • • •
MC-Fastpack Injekt LE • • •
MC-Fastpack PU solid • • • •
MC-Fastpack EP solid • • • •
MC-AnchorSolid E820 • • • •
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Naše reakční pryskyřice 
v systémových kartuších

Lepení odtrhových terčů 

Statické zesílení

Zastavení vody a utěsnění

Kotvení 

Uzavření trhlin a spár
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MC-Fastpack  
Injektážní a lepicí systémy
pro univerzální použití

K  Injektování se silovým spojením

K  Zastavení vody

K  Vyplnění dutin a spár

K  Nanášení ochranných vrstev a reprofilace

K  Lepení

Česká republika:
MC-Bauchemie s.r.o.
Skandinávská 990
26753 Žebrák

Telefon: +420 311 545 155
Fax: +420 311 537 118

info@mc-bauchemie.cz
www.mc-bauchemie.cz

Slovenská republika:
MC-Bauchemie s.r.o.
Diaľničná cesta 18
903 01 Senec

Telefon: +421 244 442 195
Fax: +421 244 441 348

info@mc-bauchemie.sk
www.mc-bauchemie.sk

Kontaktní informace 


