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Systém pro těsnění spár pro nejvyšší namáhání

Mycofl ex Resyst



Silný paket pro těsnění spár

Běžné těsnicí systémy (tmely) pro dilatační spáry na bázi 
polyuretanů, silikonů, MS polymerů nebo polysulfidů před-
stavují nikoli zřídka slabé místo: Chemicky jsou často méně 
odolné než okolní aplikované ochranné vrstvy.

Nejvyšší odolnost jako bezpečné řešení
Se systémem Mycoflex Resyst máte nyní možnost, prová-
dět utěsnění chemicky vysoce odolných dilatačních spár.
Systém pro těsnění spár sestává z prefabrikovaných, vysoce 
odolných tvarových kusů z pěnové hmoty na bázi polymerů.

Trvalé utěsnění
Vlastnosti materiálu zajišťují i při silných rozpínavostech
stavebních dílců v důsledku teplotních změn spolehlivé utěs-
nění. Ve spojení s vysokou chemickou odolností nabízí tak 

systém Mycoflex Resyst trvalé řešení pro všechny oblasti, 
ve kterých se používají agresivní média.

Komfortní při montáži
Na styčné plochy profilu Mycoflex Resyst se nanese lepidlo 
Mycoflex Resyst Adhesive a následně se profil s předpětím 
ručně zatlačí do dilatační spáry. 

Tvary a tloušťky profilu pro každou oblast použití
Systém pro těsnění spár je použitelný pro všechny běžné 
rozměry spár. Velké množství předřezaných tvarových kusů 
pro rohové a koncové spoje v odpovídajících rozměrech
zajistí komfortní a bezpečnou montáž. Celý systém je kom-
pletně dodán podle individuální montážní situace.

Mycoflex Resyst

Napojení rovného profilu k úhlovému profilu Bezpečné spojení profilů díky zkoseným řezům s úhlem 60°

Profil ve tvaru T

Rohový profil mezi
podlahu a stěnu

Úhlový profil

Rovný profil

Křížový profil

Standardní profilyMontáž



Výkonnostní parametry

K	 Extrémně vysoká odolnost vůči chemikáliím

K Odolnost proti mechanickému zatížení

K  Bezpečné spojení s nejrůznějšími materiály jako 
betonem, ocelí, souvrstvími na bázi pryskyřic nebo 
plastbetonem 

K  Jednoduchá vertikální montáž díky vysoké tuhosti



K	 Extrémně vysoká odolnost vůči chemikáliím 

K  Odolnost proti mechanickému zatížení

K  Pro dilatační spáry v oblastech podlahy a stěn
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Kontaktní informace

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


