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VLASTNOSTI VÝROBKU ■   jednosložkový 
■ překlenující trhliny 2 mm 
■ vysoká odolnost UV záření 
■ flexibilní i při - 20 °C 
■ otevřený difúzi vodních par a zpomalující účinky karbonatace 
■ odolný mrazu a účinkům rozmrazovacích solí 
■ zpracovatelný ručně a strojně 
■ zkoušen podle německé směrnice PG-MDS/FPD 
■ splňuje německé požadavky pro systémy OS 5b 
■ nízká hořlavost, třída stavebního materiálu B2 podle normy DIN 4102-1 / třída E podle ČSN EN 13501-1 
■ kompatibilní se systémy řady MC-Color Flex 

OBLASTI POUŽITÍ ■   hydroizolace podle normy DIN 18533 pro třídy expozice působení vody W1-E, W2-E, W3-E a W4-E* 
■ hydroizolace a ochrana betonových dílců v parkovacích domech a podzemních garáží dle německé 

směrnice DVB „Parkovací domy a podzemní garáže“  
■ ochranný systém pro pozemní a inženýrské stavby 

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ Příprava podkladu / Míchání „Hydroizolace“: MC-Proof 600 Xtra je vhodný pro aplikaci na minerální 
podklady. Podklad musí být únosný, čistý a nesmí být zmrzlý. Všechny nečistoty (např. prach, 
odbedňovací prostředek, nátěry nebo zbytky cementu) je třeba odstranit. Nerovnosti > 5 mm musí být 
vyrovnány pomocí vhodné malty. Na stycích podlaha / stěna by mělo být provedeno zaoblení minerální 
maltou. Jako alternativu pro tento detail doporučujeme použít systém MC-FastTape. Pro vytvoření matně 
vlhkého povrchu může být nutné minerální podklady předem navlhčit. 
 

MC-Proof 600 Xtra se dávkuje za stálého míchání do odměřeného množství vody. Materiál se poté 

míchá po dobu nejméně 3 minut, aby se vytvořila homogenní pasta. Pro dosažení požadovaného 

výsledku se doporučuje lopatkový míchač (např. Collomix DLX). 

 

 

Příprava podkladu / Míchání „Systém pro ochranu povrchu“: Veškeré informace ohledně přípravy 

podkladu před použitím MC-Proof 600 Xtra jako systému pro ochranu povrchu naleznete v technickém 

listu „Všeobecné podmínky pro zpracování – MC-Proof 600 Xtra“. 

 

Metoda nanášení „Hydroizolace“: Nejprve se podklad vystěrkuje hladítkem nebo stěrkou z tvrdé 

gumy. Poté se nanese první hydroizolační vrstvu na vystěrkovaný povrch, který na je na dotek suchý. 

Jakmile první vrstva ztuhne, nanese se druhá a finální hydroizolační vrstva. Požadovaná tloušťka suché 

vrstvy bude záviset na stanovené úrovni účinků vody (třídě působení vody). 

 

Metoda nanášení „Systém pro ochranu povrchu“: Nejprve naneste na připravený podklad 

penetrační nátěr / podkladní vrstvu pomocí stěrky z tvrdé gumy. Poté by se měl materiál pro ochranu 

povrchu na ztuhlou podkladní vrstvu vystěrkovat nebo nastříkat v tloušťce vrstvy 2 mm. Pokud se 

požaduje, lze povlak poté vyhladit mokrou, středně tvrdou houbou, aby se dosáhlo požadované 

povrchové struktury. 

 

Další informace o aplikaci jako hydroizolační vrstva a o ochraně povrchu naleznete v technickém listu 

„Všeobecné podmínky pro zpracování – MC-Proof 600 Xtra AVH“. 

 

 

*Podle normy DIN 18533 je pro třídy působení vody W2-E a W3-E vyžadováno zvláštní ujednání. 

Uvedené spotřeby nezahrnují přídavek na tloušťku vrstvy podle DIN 18533.

MC-Proof 600 Xtra 
Trhliny překlenující jednosložkový těsnicí šlem a ochranný systém OS 5b 
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TECHNICKÉ HODNOTY A CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 

Vlastnost Jednotka Hodnota Poznámky 

Doba zpracovatelnosti minuta 45  

Podmínky pro zpracování °C 5 - 30 teplota vzduchu, podkladu a materiálu 

Spotřeba (suchá směs) kg/m2/mm 1,5  

Hustota kg/dm3 1,43  

Přídavek vody l 4,2 na 20 kg 

Doba schnutí den 1 - 2  

Odolnost vůči dešti po hodina 6  

 Veškeré technické hodnoty byly stanoveny v laboratoři při teplotě 21±2 °C a relativní vlhkosti vzduchu 

50 %.  

 

Skladování Originálně uzavřené pytle lze skladovat v chladu a suchu minimálně 12 měsíců. 

Likvidace obalů Ujistěte se, že jsou nádoby na jedno použití zcela prázdné. Zajistěte dodržování našeho informačního 

letáku "Vracení vyprázdněných přepravních a prodejních obalů". Na vyžádání Vám jej rádi zašleme. 

Balení 20 kg pytel 

 
 
Bezpečnostní pokyny 
Dodržujte prováděcí a bezpečnostní pokyny, které jsou uváděny na etiketách a v bezpečnostních listech. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznámka: Informace obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich zkušeností a jsou podle našeho nejlepšího vědomí správné. Nejsou však závazné. Je třeba je 

přizpůsobit požadavkům konkrétní stavby, konkrétnímu použití a specifickým místním podmínkám. Podmínky specifické pro danou aplikaci musí být předem prověřeny 

projektantem a v případě, že se liší od uvedených standardních podmínek, mohou vyžadovat individuální schválení. Technické poradenství poskytované odbornými konzultanty 

společnosti MC nenahrazuje potřebu technického průzkumu ze strany klienta nebo jeho zástupců s ohledem na historii budovy nebo stavby. S výhradou tohoto předpokladu 

ručíme za správnost těchto informací v rámci našich obchodních a dodacích podmínek. Doporučení našich pracovníků odchylující se od údajů uvedených v našich katalogových 

listech jsou pro nás závazná pouze tehdy, pokud jsou písemně potvrzena. Ve všech případech je třeba dodržovat obecně uznávaná pravidla a postupy odrážející současný stav 

techniky. Informace uvedené v tomto technickém listu jsou platné pro výrobek dodávaný společností pro zemi uvedenou v zápatí. Je třeba vzít na vědomí, že údaje v jiných 

zemích se mohou lišit. Je třeba dodržovat technické listy výrobku platné pro příslušnou zemi. Nejnovější technické údaje list platí s vyloučením předchozích, řádně nahrazených 

verzí; je třeba sledovat datum vydání uvedené v zápatí. Nejnovější verze je k dispozici na vyžádání u nás nebo ji lze stáhnout z našich webových stránek. [2200007126] 

 


