
EXPERTISE  
HYDRAULIC CONSTRUCTION

Opravná malta pro stavební objekty, 
které jsou vystaveny kolísavé hladině vody

Nafufill GTS-HS rapid
JIŽ PO 1 HODINĚ TRVALE 

ZATÍŽITELNÁ VODOU



Nejvyšší odolnost v maximálně krátkém čase

Nafufill GTS-HS rapid

Hlavním problémem při každém sanačním opatření na 
vodních stavbách jsou velmi krátká časová okna. Obzvlášť  
u stavebních objektů, které jsou vystaveny kolísavé 
hladině vody, udává vzedmutí hladiny vody takt – výzva při 
projektování, výběru materiálu a provádění.

S produktem Nafufill GTS-HS rapid máte pro tento náročný 
úkol nyní k dispozici spolehlivé řešení. Jednosložková, 
rychle tvrdnoucí speciální náhrada betonu byla cíleně 
vyvinuta pro opravy stavebních objektů, které jsou vys-
taveny kolísavé hladině vody. Jeho extrémně časná trvalá 
zatížitelnost vodou, odolnost a široká možnost použití z něj 
činí bezpečné řešení nejen pro sanaci solí zatěžovaných 
betonových stavebních objektů v oblasti mořské vody, ale 
také třeba pro opravy betonu v prostředí plavebních komor, 
které není možné dlouhodobě odstavit.

Oblasti použití

K  Vodní stavební díla, která jsou vystavena kolísavé 
hladině vody

K  Sanace vyztužených a nevyztužených vodních staveb-
ních děl jako např. přístavních staveb, stěn břehů, 
nábřežních staveb, plavebních komor, jezů

K  Náhrada betonu pro sanaci staveb v oblasti odpadních 
vod, otevřených kanálů odpadních vod, havarijních 
nádrží atd.

Vlastnosti produktu

K  Již po 1 hodině trvale zatížitelný vodou

K  Zušlechtěný polymery

K  Nízká míra smrštění, nízký modul pružnosti

K  Těsný vůči chloridům

K  Vysoce odolný vůči síranům, nízký účinný obsah alkálií

K  Malta třídy R4 podle EN 1504 část 3

K  Teplotně stálý, odolný proti mrazu a posypovým solím



K	 10 – 30 mm tloušťka vrstvy na jeden pracovní krok
K	 60 mm max. celková tloušťka vrstev

K  Reprofilace vylomených míst  
do vrstvy 120 mm

Opravy betonu v oblastech kolísavé hladiny vody a také celoplošné použití



Nafufill GTS-HS rapid 
Opravná malta pro stavební objekty,  
které jsou vystaveny kolísavé hladině vody

K  Zušlechtěný polymery

K  Zpracovatelný metodou suchého torkretu

K  Možnost dlouhých dopravních vzdáleností

K  Vysoce odolný vůči síranům, nízký účinný 
obsah alkálií

K  Stabilizace vodních děl

K  Hospodárné opravy betonu

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
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