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Nafufill LM
Univerzální lehká malta
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Při sanaci betonu v oblasti pozemní a občanské výstavby 
je požadována rychlost a flexibilita. Zvláště pak tam, kde 
je konstrukce kombinována z více druhů materiálů a je vy-
žadována opravná malta se širokým aplikačním spektrem 
z hlediska druhu podkladu.
S Nafufill LM je problém rychle vyřešen.

Perfektní pro rozličné podklady
Od lokální nebo celoplošné sanace klinkerového či vápeno-

pískového zdiva až po konstrukce z normálního či lehčeného 

betonu, na stěnách nebo na stropech: S maltou Nafufill LM 

vyřešíte všechny popsané případy. A v tloušťkách vrstev, které 

Vás nadchnou.

Velké tloušťky vrstev pro všechny druhy nanášení
Vertikální plochy či aplikace nad hlavou, ruční nebo strojní na-

nášení - celé toto sanační spektrum je s opravnou maltou Nafu-

fill LM spolehlivě možné. Nafufill LM se vyznačuje excelentním 

zpracováním a extrémně nízkým modulem elasticity.

Hustota čerstvé malty 1,43 kg/dm3, 

nízká spotřeba 1,12 kg/m2 a mm 

jakož i aplikační tloušťky vrstev od 

5 mm do 100 mm dělají z malty 

Nafufill LM univerzální maltu pro 

sanaci v oblasti pozemní a občan-

ské výstavby.

Šetříme čas 
Nanášení je absolutně jednoduché. Příprava podkladu, zvlhčení 

a aplikace Nafufill LM. Výhoda: samostatná aplikace adhezního 

můstku není nutná. Využijte této technické a časově úsporné výho-

dy pro zvládnutí Vaší sanace.

Nafufill LM Vám nabízí

n lehká malta zesílená vlákny

n pouze rozmíchání s vodou

n zpracovatelná bez adhezního můstku

n nízká spotřeba

n u vyhlazených povrchů se dá rovnou aplikovat

n náhrada betonu pro normální a lehčený beton

n použitelná pro vnitřní i venkovní plochy

n certifikována dle ČSN EN 1504-3

n odolná požáru, třída požární odolnosti F120

Nafufill LM
Lehká malta pro všechny případy
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Nafufill LM
rychle a efektivně Informace

n zpracování bez adhezního můstku

n lehká aplikace

n nízká spotřeba

n zkoušena a schválena

n velké tloušťky vrstev

n v jednom pracovním kroku

Požadujeme poslat - poštou, faxem nebo e-mailem

Ano, chtěl bych…

Firma:

Jméno:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

... poslat další informace o systému 

    Nafufill LM.

... aby jste mi zavolali!

... přesvědčit se o kvalitách 

    Nafufill LM přímo při aplikaci! 

    Domluvte se mnou vhodný termín.
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Česká republika:
MC-Bauchemie s.r.o.
Průmyslová zóna - sever
Skandinávská 990
267 53 Žebrák

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

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

Slovenská republika:
MC-Bauchemie s.r.o.
Na Pántoch 10
831 06 Bratislava

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

protection.technologies@mc-bauchemie.sk
www.mc-bauchemie.sk


