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Koùo Nr 15 Krakowskiego Oddziaùu PZITS  
w Nowym S¹czu przy Spóùce z o.o. �S¹deckie Wodoci¹gi� 

wspólnie z Maùopolsk¹ Izb¹ In¿ynierów Budownictwa  
w dniu 6 paêdziernika 2015 roku zorganizowaùo semina-
rium szkoleniowe pn. "Nowoczesne systemy napraw ¿el-
betu w technologii MC-Bauchemie�.  

Seminarium prowadzili mgr in¿. Katarzyna Cela-
rek oraz mgr in¿. Adam Gonera, a uczestnikami byli 
czùonkowie Koùa PZITS Nr 15 oraz przedstawiciele wyko-
nawców i projektanci, w tym czùonkowie Maùopolskiej 
Izby In¿ynierów Budownictwa. 

Na pocz¹tku Pan Adam przedstawiù nam historiê, 
dziaùalno�ã firmy oraz produkty, które pozwol¹ na napra-
wê infrastruktury podziemnej. Nastêpnie Pani Katarzyna 

podzieliùa siê informacjami dot. naprawy i zabezpieczenia 
zbiorników w oczyszczalni �cieków.  
Firma MC-Bauchemie jest jednym z wiod¹cych producen-
tów w bran¿y chemii budowlanej w Europie. Polski od-
dziaù mieszcz¹cy siê w Úrodzie Wielkopolskiej jest jednym 

z nielicznych na �wiecie, mimo przyjmowania technologii 
pochodz¹cych z rodzimej firmy mieszcz¹cej siê w Niem-
czech stawia na produkcjê, prowadzenie badañ i prace 

rozwojowe.  

Pan Adam przedstawiù systemy iniekcji i klejenia, 
naprawcze do studni kanalizacyjnych oraz wùazów kana-
ùowych, systemy uszczelniaj¹ce, reprofilacji i zabezpie-
czenia powùokowego, krótkiego i dùugiego rêkawa, powùok 

ochronnych o wysokiej odporno�ci chemicznej oraz trwaù¹ 
i system ombran MHP. 

1. System iniekcji i klejenia:  

System powùok mostkuj¹cych rysy � nakùadana powùoka 
chroni obiekt przed wnikaniem zanieczyszczeñ na rysach, 

System wypeùnieñ fug � aplikowana ¿ywica z szerokim 
zakresem wytrzymaùo�ci materiaùu sprawdzi siê przy sze-
rokich pêkniêciach studni, 

2. System uszczelniaj¹cy � do uszczelnienia rys, pêk-
niêã miejscowych infiltracji wody gruntowej. Stosowany 
równie¿ na przyù¹czach ruroci¹gów, ù¹czeniu studni  
z rêkawem. Zalet¹ systemu jest szybko reaguj¹ce materiaùy 

przy intensywnej infiltracji. 

3. System reprofilacji i zabezpieczenia powùokowego � 
stosowny tam gdzie podùo¿e jest nierówne oraz w miej-
scach gdzie powstaùy ubytki. System stosuje siê min.  
w kanaùach przeùazowych i w przepompowniach �cieków. 
Charakteryzuje siê wysok¹ odporno�ci¹ min. na korozjê 

siarczanow¹, na �cieranie.   

4. System krótkiego rêkawa - stosowany przy ubyt-
kach, rysach i pêkniêciach �cianek rur.  

5. System dùugiego rêkawa � stosowany przy napra-
wach nieprzeùazowych instalacji kanalizacyjnych oraz 
przemysùowe instalacje kanalizacyjne.  

6. System powùok ochronnych o wysokiej odporno�ci 

chemicznej - stosowany w obiektach gospodarki wodno-

�ciekowej o wysokich obci¹¿eniach korozyjnych.  
Powùoka ombran FT � stosowana przy naprawie separato-
rów charakteryzuje siê min. wysok¹ odporno�ci¹ che-
miczn¹.  

Powùoka ombran CPS � skutecznie dziaùa tam, gdzie inne 

powùoki ju¿ nie radz¹ sobie. Zabezpiecza ona przed obci¹-
¿eniem chemicznym jakie wywoùuje korozja kwasu siar-
kowego. 

7. System ombran MHP - stosowany na powierzch-
niach pionowych i stropowych w studniach i kanaùach, 

charakteryzuje siê prost¹ obróbk¹ rêczna, nieskompliko-
wan¹ pielêgnacj¹ oraz ma podwy¿szon¹ odporno�ã na 

�cieranie. 

Pani Katarzyna przedstawiùa problem jaki powstaje na 

oczyszczalniach �cieków oraz rozwi¹zanie tego problemu 
poprzez zastosowanie produktów MC-RIM PROTECT 
PLUS. Obiekty na terenie oczyszczalni �cieków z betonu 
s¹ poddane ci¹gùemu dziaùaniu chlorków, siarczanów, 

fenoli oraz azotanów obecnych w �ciekach. Beton bez 

dodatkowej ochrony z powodu wysokich obci¹¿eñ che-
micznych, fizycznych, mechanicznych i biologicznych 
wystêpuj¹cych praktycznie we wszystkich fazach przetwa-
rzania �cieków nie jest w ogóle odporny na te czynniki.  

System produktów MC-RIM PROTECT PLUS skùada 

siê z 4 specjalistycznych powùok ochronnych i 4 produk-
tów uzupeùniaj¹cych. 

Powùoka ochronna MC-RIM PROTECT jest jedno-
komponentow¹ zapraw¹, wzmocnion¹ wùóknem o wyso-
kiej odporno�ci na siarczany stosowana w zbiornikach 
przelewowych, osadnikach wstêpnych, wtórnych i na osad 
czynny, piaskownikach oraz w zamkniêtych komorach 

fermentacyjnych.  

Nastêpnym zabezpieczeniem jest powùoka  
MC-RIM PROTECT-H stosowana na powierzchniach 
poziomych lub lekko nachylonych pùyt lub na powierzch-
niach zgarniaczy. 

Kolejna powùoka MC-RIM PROTECT-MR przezna-
czona jest na powierzchnie o wysokich obci¹¿eniach me-
chanicznych takich jak bie¿nia zgarniaczy oraz w kanaù 
dopùywowy i odpùywowy, instalacjach doprowadzaj¹cych 

�cieki. Ostatnia powùoka ochronna MC-PowerPro HCR 
jest dwukomponentowa, duroplastyczna stosowana na 
powierzchnie o wysokich obci¹¿eniach chemicznych min. 

w zamkniêtych instalacjach �ciekowych i strefach gazów 

komór fermentacyjnych. 

Produktami uzupeùniaj¹cymi system MC-RIM PRO-
TECT PLUS s¹: MC RIM PROTECT-BC � jednokompo-
nentowa warstwa sczepna wysoce odporna na siarczany, 
MC-RIM PROTECT-SH � dwukomponentowa, wodna 
dyspersja ¿ywiczna stosowana na wykoñczenia po-
wierzchni, MC-RIM PROTECT-C � gotowy do u¿ycia, 
aplikowany za pomoc¹ pêdzla �rodek pielêgnacyjny i MC-
PowerPro HCRprimer � dwukomponentowa, wodna dys-
persja ¿ywiczna do gruntowania.   
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