
EXPERTISE 
CONCRETE REPAIR & SURFACE PROTECTION

Kompletní řešení pro sanaci
nádrží na pitnou vodu

MC-RIM PW
 NOVÉ SYSTÉMOVÉ PRODUKTY 

OD STŘÍKANÉHO BETONU AŽ PO

VYSOCE VÝKONNÉ OCHRANNÉ SYSTÉMY



MC-RIM PW 301 
Cementem pojený vysoce výkonný 
ochranný systém
�  Na čistě minerální bázi – absolutně bez obsahu 

jakýchkoliv organických přísad

�  Vhodný pouze pro podlahové plochy

� Na bázi technologie DySC®

MC-RIM PW
Od speciálního stříkaného 
betonu až po vysoce výkonné 
ochranné systémy

Pokud se má provést trvalá sanace ná-
drží, věží nebo úpravárenských zařízení 
pitné vody, tak jsou nutné individuální 
koncepty jejího provedení a návrhu.

Produktová řešení
Chcete stříkaný beton, stříkanou maltu, 
opravnou maltu pro ruční nanášení nebo 
cementem pojený ochranný systém pro 
horizontální či vertikální plochy nebo  
i pro aplikaci nad hlavou – nová řada 
 produktů MC-RIM PW Vám nabízí veš-
keré možnosti.

Aplikace
Je jedno, zda se jedná o ruční zpracování, 
zpracování strojním nástřikem metodou 
suchého nebo mokrého torkretu, aplika-
ci v oblasti vodorovných ploch, úpravu 
povrchu pomocí konvenční hladicí tech-
niky nebo strojně pomocí kotoučových 
a lopatkových hladicích strojů: Můžete 
si vybrat.

MC-RIM PW pro perfektní dlouhodobou 
ochranu Vašich stavebních objektů pro 
pitnou vodu!

MC-RIM PW 40 
Minerální stříkaná malta
�  Na čistě minerální bázi – absolutně bez obsahu 

jakýchkoliv organických přísad

�  Pro sloupy, stěny a stropy nádrží



MC-RIM PW 101 
Cementem pojený vysoce výkonný 
ochranný systém
�  Na čistě minerální bázi – absolutně bez obsahu 

jakýchkoliv organických přísad

�  Pro sloupy, stěny a stropy nádrží

� Na bázi technologie DySC®

MC-RIM PW 201 
Speciální náhrada betonu 
�  Pro stěny, podlahy a stropy nádrží 

�  Vhodná pro statické zesílení betonových nosných 
konstrukcí

�  Alternativně aplikovatelná také jako finální 
ochranný systém

MC-RIM PW 80 
Speciální stříkaný beton   
�  Pro sloupy, stěny a stropy nádrží

�  Pro reprofilace velkých a hlubokých poškození

�  Vhodný pro zvýšení krytí betonu
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CZ

�� Vysoká odolnost proti vyluhování  
a hydrolytické korozi

�� Vysoká odolnost proti sulfátům

�� Atest na styk s pitnou vodou dle  
vyhlášky MZd. č. 409/2005 Sb.

�� Certifikace podle EN 1504 část 3

MC-RIM PW 
Kompletní řešení pro 
sanaci nádrží pitné vody

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

Telefon: +420 311 545 150
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 


