ИНДУСТРИЯ

Опитът и технологичните
новости в служба на
промишлеността
Многогодишната традиция и опитът в пионерските дейности
правят МРМ лидер в областта на поддържане на граждански и
промишлени обекти.
От бетона към зидарията, от метала към бетона с влакна, системите
МРМ предпазват и решават проблемите на естественото износване.
Петдесет години МРМ SpA развива дейност в областта на
строителството, произвеждайки, търгувайки и прилагайки продукти
и системи за поддържане на граждански и промишлени обекти.
Един каталог с прости и ефективни решения, подкрепен
от качествена техническа помощ, която присъства или в
проектирането, или на обекта.

Ме та лни конс трукции
защита и поддържане
Определен брой
продукти
Система “surface tolerant” за
обикновена подготовка на
повърхности.
Ниско съдържание на разтворител.
Лесно приложение.
Голяма продължителност на
живота, дори и във враждебна
среда.
Бързо втвърдяване дори и при
ниски температури и враждебна
среда.
Адхезия дори и върху
галванизирана стомана и стари бои.

Duroglass FU 49
Duroglass FU 49P.F.
Polistar E
За антикорозионна защита
“Long Lasting” на повърхности,
обработени с пясъкоструй.

Zincostar 43
Duroglass FU 49
Polistar E

Използване: Дървообработваща
промишленост, механично
оборудване, съоръжения за
издигане и транспорт, външни
резервоари, покривала.

Повърхности от бетон, предназначени за
складиране на течни и твърди вещества
Екологични системи за подготовка,
възстановяване и адхезия, дори
и върху влажни повърхности с
отрицателно налягане (подналягане).

Duroglass Fu bianco Tix
Duroglass Fu malta
Покритие с висока химическа
издръжливост, за резервоари за
химически вещества и враждебно
настроени остатъци.

Duroglass P6
Лицензирано покритие за питейна
вода, идеално за твърди вещества,
дори и за храни.
Гладка повърхност, лъскав и
издръжлив на изтриване.

Duroglass R16FA
Циментовидно еластично покритие,
лицензирано за питейна вода
идеално дори и за промишлени
отпадъци. Еднослойно покритие.

Plastostar E/2
Икономично покритие за
биологическо почистване.

Duroglass KF
Еластомерна система за
активни цепнатини.

Starmastic SK 13
Elastostar T/1

Използване: резервоари, силози,
съоръжения за почистване,
колектори, тръбопроводи.

Фасади, конструкции от бетон или зидария
Предварително смесени, готови за
употреба циментови замазки за
обемно възстановяване.
Циментовидни крайни покрития
с малка дебелина, висока
херметичност и адхезия.

Starfer 2
Plastostar N
Plastostar IM
Plastostar N/B Rasante
Plastostar B

Еластомерни екологични системи,
които дишат, антикарбонатни,
с просто използване и голямо
времетраене във враждебна среда,
изложени на атмосферни влияния.
Висока еластичност. Естетически
резултати. Защита и херметизация.
Издръжливост на замърсяванията.

Elastomur
Запечатване на фуги и активни
цепнатини.

Starmastic
Екологични системи за
защита на промишлени
помещения, лесно почистване,
издръжливост относно
създаване на мухъл.

Duroglass P
Elastomur A

Приложение: Предварително
изградени сгради, външни
повърхности, силози,
резервоари, водни кули.

Покрития
Лицензирана система от типа
АВС (DMS 20/8/1999) екологична,
проникваща,защитна,непромокаема
система за поддържане на конструкции
от армирани с влакна плочи от азбест.

Duroglass fu impregnate
Elastostar copertura mono
Starmastic AC 6000
Еластомерна екологична херметизация,
която се прилага в течна форма
върху повърхности от бетон или за
подновяване на стари асфалтови платна

Elastostar copertura mono
Еластомерна херметизация, която се
прилага в течна форма за използване
върху бетонови повърхности за
пешеходци или за моторни превозни
средства.

Elastostar Т/1
Полиуретаново еластично,
херметизиращо, екологично
защитно покритие с издръжливост
на ултравиолетовата светлина.
Полага се с пистолет airless.

Elastostar copertura mono
Elastomur

Използване: Покриви от
галванизирана стомана, бетон,
азбестоцимент, панели

Промишлени подови настилки
Покрития от смола
Екологични системи за подготовка и
възстановяване, които прилепват и
върху влажни повърхности, дори и с
отрицателно налягане (подналягане),
както и върху стари плочки.

Duroglass Fu Bianco TIX
Duroglass Fu Autolivellante
Екологични системи за защита, цветни
или прозрачни, противопрашни,
антифрикционни повърхности, които не
поглъщат масла. За движение на пешеходци
и леки моторни превозни средства.

Starcement 5/A
Duroglass P & P/E
Duroglass P5/2SL
Самонивелираши се покрития или
многослойни покрития, цветни , с
дебелина 2-3 мм, гладки повърхности
или противохлъзгащи покрития за
повърхности с особени нужди, които
изискват равнинност, чистота, хигиенна
защита, издръжливост на химически
въздействия и на триене, проводими.

Duroglass P5/2 &
Duroglass P5/2 conduttivo
Duroglass P5/3 &
Duroglass P5/4
Duroglass P4 &
Duroglass P4 conduttivo
(категория 1 на огън)
Duroglass PW (категория 1 на
огън)
Duroglass P6
Покрития със замазки, които се полагат
с шпакла, крайно цветно покритие,
противохлъзгащо покритие с дебелина
1-10 мм, изключително издръжливо
на механични въздействия на удари и
триене.

Duroglass P1/1
Система за бързо поправяне на стари
подови покрития

Duroglass KIT

Използване: за покрития с противопрашни
характеристики, издръжливи на масла, химични
материали, противохлъзгащи свойства, проводящо
покритие за зали за обработка, складове,
заводи, зони за товарене и разтоварване в
хранителната промишленост, във фармацевтичната
промишленост, логистични складове.
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