MasterProtect 8500 CI
Inhibítor korózie pre
železobetónové konštrukcie
pôsobiaci v dvoch fázach

MasterProtect 8500 CI:
Špičková ochrana betónu
Železobetón môže byť vystavený nepriaznivým podmienkam, ktoré ohrozujú
jeho štrukturálnu celistvosť. Produktové rady MasterProtect a MasterEmaco
ponúkajú širokú škálu riešení – od veľkých opráv a spevňovania cez prevenciu
až k ochrane. MasterProtect 8500 CI je špičkové, osvedčené riešenie na
inhibíciu korózie.

Betón je vystavený rôznym typom napadnutia
Korózia, napadnutie chloridmi a karbonatizácia predstavujú pre betónové konštrukcie a stavby náročnú výzvu.
Ochrana je nevyhnutná pre spoľahlivé zachovanie vzhľadu betónu a zaistenie dlhej životnosti betónových konštrukcií.

Poškodenie betónu
Korózia výstuže

mechanické

chemické

fyzikálne

karbonatizácia

napadnutie chloridmi

bludné prúdy

Výhody produktu:
Vynikajúce
aplikačné
vlastnosti
Aplikácia striekaním,
valčekom alebo
štetcom

Certifikácia,
dokumentácia
a protokoly
o skúškach

Odolnosť
Inhibítor je účinný
aj v popraskanom
betóne

Ochrana proti
korózii
Efektívna inhibícia
karbonatizácie aj korózie
vyvolanej chloridmi

Časovo efektívna
aplikácia

Výrazne obmedzuje
priesaky vody

Jednorázové náklady
na aplikáciu

Ochrana pred
poveternostnými vplyvmi

Skúšky podľa
medzinárodných noriem

Produktové rady MasterEmaco a MasterProtect zahŕňajú širokú škálu mált na opravu betónu a systémov na ochranu
betónových povrchov pre špecifické požiadavky projektu.
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MasterProtect 8500 CI
Inhibítor korózie pôsobiaci v dvoch fázach
MasterProtect® 8500 CI je transparentná tekutina, ktorá
po aplikácii na nový alebo starší betón kombinuje účinok
100 % reaktívneho inhibítora korózie a inhibítora korózie
s latentnou fázou na zmiernenie elektrochemickej korózie
výstužnej ocele v novom alebo vyzretom betóne.

Silikón/Siloxán
> 20 nm

Nátery
>> 200 nm

Silán
= 1 nm
Póry

Betón

Vlastnosti

§ Nevytvára vrstvu na povrchu a preniká hlboko do betónu
§ Zabraňuje anodickým a katodickým koróznym reakciám
§ Inhibítor korózie v latentnej fáze sa aktivuje pri popraskaní betónu alebo
prieniku vlhkosti do betónu
§ Výrazne obmedzuje priesaky vody
§ Ochrana proti korózii v dvoch fázach

Výhody

§
§
§
§

Prínosy

§ Predlžuje životnosť konštrukcie
§ Znižuje náklady na údržbu a náklady z dôvodu prestojov
§ Len jednorázové náklady na aplikáciu

Zaisťuje vynikajúcu ochranu aj v prípade vzniku trhlín až po aplikácii
Je možné aplikovať ochranný náter, napr. z estetických dôvodov
Vzhľad povrchu zostáva nezmenený
Spomaľuje nástup korózie a výrazne obmedzuje aktívnu koróziu

Plne certifikovaná a osvedčená technológia

MasterProtect 8500 CI prešiel nezávislými
skúškami a certifikáciami niekoľkých
výskumných centier po celom svete.

MasterProtect 8500 CI
je certifikovaný podľa
európskych noriem.

Príručka rýchleho vyhodnotenia
pre počiatočné posúdenie
potenciálnej korózie.
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MasterProtect 8500 CI –
podrobnejší popis
Ako odhaliť koróziu v počiatočnej fáze
Než sa korózia prejaví viditeľným poškodením betónovej
konštrukcie, prebieha proces neviditeľnej korózie, ktorý môže
pôsobiť počas niekoľkých mesiacov až niekoľkých rokov
a môže viesť k vážnemu narušeniu konštrukcie. Konštrukcie
v extrémnom alebo rizikovom prostredí by sa mali kontrolovať
aj keď nejavia žiadne viditeľné známky poškodenia, aby sa
zabránilo nutnosti nákladných opráv.
Rýchle merania v rámci skúšok na stavbe
Mieru korózie v skutočnej betónovej konštrukcii je možné
rýchlo zmerať v rámci skúšok na stavbe s použitím
nedeštruktívnych ručných zariadení, ktoré v betóne
vyvolávajú galvanostatické impulzy a pomocou numerických
algoritmov odhadnú mieru korózie (vyjadrenú v μA/cm2).

Stupeň korózie určuje, aké opatrenia je nutné prijať

Miera korózie Úroveň korózie
(μA/cm²)
konštrukcie

Odhadovaná doba
do viditeľného
poškodenia

Zanedbateľná
(pasivovaná)

–

od 0,1 do 0,5

Nízka

> 10 rokov

od 0,5 do 1,0

Mierna

3 – 5 rokov

>1,0

Vysoká

< 2 rokov

< 0,1

© MBCC

Typické príčiny poškodenia a vhodné riešenia
Existujú dva hlavné korózne procesy: karbonatizácia
a korózia vyvolaná chloridmi. Karbonatizácia je proces, pri
ktorom sa znižuje prirodzené pH betónu, čo nakoniec vedie
k zničeniu pasívnej vrstvy chrániacej oceľ a vzniku korózie
ocele. V prípade korózie vyvolanej chloridmi prenikajú chloridy
betónom. Akonáhle sa dostanú k oceli, dôjde k narušeniu
pasívnej vrstvy a vzniku korózie.
Duálna funkcia produktu MasterProtect 8500 CI
MasterProtect 8500 CI je na povrch aplikovaný inhibítor
korózie na báze silánu, pôsobiaci v dvoch fázach, vhodný
na použitie ako súčasť stratégie prevencie, ochrany alebo
inhibície korózie. Ide o revolučnú zmes vysokokvalitných
silánov s prídavným inhibítorom korózie, ktorý spočíva nečinne
v betóne, pokým sa neaktivuje vlhkosťou, ktorá preniká
povrchom trhlín alebo v dôsledku starnutia betónu.
Produkt MasterProtect 8500 CI má duálnu funkciu. Silánová

báza ponúka výhody podobné vodoodpudivým tesniacim
hmotám a zakomponované inhibítory korózie sa prenášajú
do betónu spolu so silánom. Inhibítory zostávajú v betóne,
pokým časom nezoslabne vodoodpudivosť alebo pokým
betón nepopraská. Potom sa stávajú mobilnými a vlhkosť
ich prenáša hlbšie do betónu. Povrchové napätie produktu
MasterProtect 8500 CI je v porovnaní s vodou približne
tretinové a nízka viskozita zlepšuje prienik betónom. Jeho
špeciálna zmes silánov zaisťuje rovnováhu medzi dobou
schnutia a penetráciou v širokom teplotnom rozsahu, rovnako
ako nižší obsah VOC a vyšší bod vzplanutia než v prípade
väčšiny ostatných inhibítorov korózie.
Jedinečná kombinácia
Vďaka tejto jedinečnej kombinácii je tento produkt ideálny na
predĺženie životnosti po oprave rozdrobeného betónu a ako
ochranný mechanizmus všade tam, kde prieskumy ukazujú, že
je konštrukcia vystavená potenciálnemu riziku korózie
v dôsledku pôsobenia prostredia.
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Stupeň korózie určuje,
aké opatrenia je nutné prijať

Faktory zvyšujúce riziko
vzniku korózie:

 Morská voda (soľ)
 Karbonatizácia
(strata pasivačnej vrstvy)

Oceľová výstuž vystavená
potenciálnej koróznej reakcii
Prienik betónom
a prevencia
korózie pomocou
molekulárnej
technológie

Účinné riešenia:


MasterProtect 8500 CI –
tekutý, na povrch aplikovaný
inhibítor korózie na veľké plochy

 Rozmrazovacie prostriedky

Často v kombinácii s

(soli)
 Nedostatočné krytie betónom
 Trhliny a odlupovanie
 Mechanické poškodenie

 opravnými maltami
MasterEmaco na opravy
betónových konštrukcií s nosnou
funkciou alebo bez nosnej funkcie
 nátermi MasterProtect
na zvýšenú ochranu proti
karbonatizácii alebo estetiku

MasterProtect
8500 CI

Krytie betónom
(typické)
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Osvedčená funkčnosť
do 3 % roztoku chloridu sodného (NaCl). Pri porovnaní
s betónom neošetreným podľa ASTM G109 vykazovali
betónové vzorky ošetrené produktom MasterProtect 8500
CI výrazné zníženie miery korózie, napriek tomu, že boli pred
ošetrením v stave aktívnej korózie. Popraskané betónové
vzorky vykazovali rovnako výrazné zníženie miery korózie
po jednom roku skúšok, bez ohľadu na to, či k trhlinám
došlo pred aplikáciou alebo 7 dní po aplikácii produktu
MasterProtect 8500 CI.

Účinnosť produktu MasterProtect 8500 bola preukázaná
niekoľkými nezávislými skúškami.
ASTM G 109
ASTM G 109 je skúšobná metóda na „stanovenie účinkov
chemických prísad na koróziu kovov v betóne“. Boli
vykonané upravené skúšky ASTM G109. Vzorky betónu
boli vyrobené bez prísad, obrúsené, po vytvrdnutí boli
otryskané na ICRI CSP 5 – 6 a následne ošetrené produktom
MasterProtect 8500 CI. Týždeň po ošetrení boli ponorené

ASTM G109 – miera korózie
Náboj spolu
(Coulomb)
1400

MasterProtect 8500 CI
vopred skorodovaný

1200

MasterProtect 8500 CI

1000

MasterProtect 8500 CI
popraskaný pred náterom
MasterProtect 8500 CI
popraskaný 7 dní po nátere
Kontrolný (neošetrený)
vopred skorodovaný

800
600

Kontrolný (neošetrený)

400
200
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Čas (mesiace)

Priemerný polčlánkový potenciál M-82
Polčlánkový potenciál (mVCSE)
-800

-600

Korózia
-200

0

Bez korózie
1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

Čas (mesiace)

Vopred skorodovaná vzorka produktu MasterProtect 8500 CI

Vopred skorodovaná vzorka, neošetrená

Nedotknutá vzorka produktu MasterProtect 8500 CI

Nedotknutá vzorka, neošetrená
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Oblasti použitia
Typické konštrukcie s vysokým rizikovým potenciálom
1

2

3

4

1

Budovy umiestnené na pobreží

2

 ypické prímorské stavby, ako sú prístavné hrádze, móla, mosty v zónach
T
priameho dosahu morskej vody

3

 riemyselné nádrže, silá alebo bazény
P
v kontakte s chlórovanou vodou alebo
vystavené pôsobeniu solí zo vzduchu

4

 lochy vystavené častému pôsobeniu rozmrazovacích prostriedkov
P
(posypových solí) ako sú napr. parkovacie domy, mosty, viadukty
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MasterProtect 8500 CI –
dlhodobá úspora nákladov
V uplynulých desaťročiach došlo k nebývalému nárastu
použitia betónu v infraštruktúre a priemyselných zariadeniach,
ako aj v komerčných a obytných budovách. Ale ako dlho tieto
betónové konštrukcie vydržia?

50 %

Predĺženie životnosti betónových konštrukcií
Rastúci dopyt po dlhšej životnosti a potreba sanácie
a renovácie existujúcich budov viedli k požiadavkám na
prevenciu a techniku opráv, ktoré spĺňajú tieto očakávania
zo strany odolnosti. Neustále sa zhoršujúce klimatické,
environmentálne a prevádzkové podmienky predstavujú nové
výzvy pre konštrukcie navrhnuté pre dlhodobú prevádzku.

Produkt MasterProtect 8500 CI umožňuje v porovnaní
s tradičnými metódami opráv betónu výraznú úsporu
nákladov. V závislosti od podmienok môžu celkové
úspory projektu prekročiť 50 %.

zníženie
nákladov

Predĺženie životnosti betónových konštrukcií s využitím správnych riešení
Obvyklá metóda opravy a ochrany betónu

Oprava a ochrana betónu s produktom MasterProtect 8500 CI

100 %
Stav
konštrukcie

1. cyklus
Oprava a ochrana betónu

90 %
80 %

85 %
70 %

1. cyklus
Oprava betónu

2. cyklus
Oprava betónu

3. cyklus
Oprava betónu

55 %
Doba

Návrh
a výstavba

Užívanie

Príklad interakcie medzi ochrannými materiálmi a opravnou maltou (závisí od projektových podmienok, v prípade jednotlivých projektov sa teda líši)
.© MBCC
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Zaistenie ziskovosti s našou LCCA

Porovnanie nákladov životného cyklu – prípadová štúdia

Pre vlastníkov a stavebných inžinierov je výpočet výhod
metódy opravy a ochrany v danom životnom cykle zásadný
pri výbere ekonomicky najefektívnejšieho riešenia.

Priame porovnanie navrhovaných metód ochrany so
štandardným prístupom k oprave a údržbe: Výsledky
prípadovej štúdie, znázornenej v nasledujúcich grafoch,
vychádzajú z projektu renovácie sila, kde bola simulovaná
oprava trhlín s použitím injektážnej malty MasterInject
a konštrukčná oprava s maltou MasterEmaco. V základnom
prípade boli namodelované len počiatočné a opakované
opravy. Naopak, pri použití náteru proti karbonatizácii
MasterProtect 330 EL, štandardného hydrofóbneho
prostriedku MasterProtect H 303 a najvhodnejšieho inhibítora
korózie MasterProtect 8500 CI, nebudú nutné žiadne budúce
opravy – MasterProtect 8500 CI je najmä v dôsledku svojej
ekonomickej efektivity najvhodnejším prostriedkom v tejto
prípadovej štúdii.

Vieme preukázať ekonomickú efektivitu našich riešení
Naša spoločnosť vychádzala z odborných znalostí
odvetvia a vyvinula nástroj na analýzu nákladov životného
cyklu (LCCA), aby pomohla zákazníkom s touto úlohou.
Výstup analýzy je jednoduché sprístupniť projektovému
tímu formou správy.

 

 

 

 

Správa LCCA obvykle zahŕňa:
Porovnanie nákladov životného cyklu
Ročná analýza nákladov
Analýza kumulatívnych čistých súčasných
nákladov (NPC)
Počiatočné odporučenie ekonomicky
najefektívnejšieho riešenia

MasterProtect 8500 CI: Najnižšie celkové náklady

Porovnanie LCC – rozpis nákladov
Čisté súčasné náklady (NPC)
(milióny EUR)
12

10

8

6

4

Počiatočné investície

2

Opakovaná aplikácia

0

Chyby pri aplikácii
Bez
ochrany

© MBCC

Ochrana proti
karbonatizácii

Hydrofóbna
úprava

Ochrana proti
korózii
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Výber správneho riešenia pre vašu výzvu

ako celok. Aby sa zabránilo tomuto druhu degradácie betónu,
používajú sa na nové a renovované konštrukcie ochranné
materiály.

Na zaistenie trvanlivého betónu v teréne nemusí stačiť, že
sú dodržané minimálne požiadavky normy STN EN 206.
Okrem zloženia betónovej zmesi sú kľúčovými faktormi na
dosiahnutie odolnej konštrukcie aj náležité umiestnenie
betónu, vrátane požadovaného krytia oceľovej výstuže
betónom.

Bezpečné a spoľahlivé riešenia

Výber správneho riešenia

Triedy expozície

Od návrhu po vytvrdnutie – kedykoľvek dôjde k malej
odchýlke od špecifikovaného návrhu a aplikácie, otvára sa
priestor pre degradáciu a poškodenie. Je potom len otázkou
času, kedy zrýchlená karbonatizácia, chemické napadnutie
a rozmrazovacie soli začnú poškodzovať betón a konštrukciu

Odporúčané povrchovo aplikované riešenia je možné
klasifikovať tak, aby zodpovedali hlavným triedam expozície
betónu definovaným v norme STN EN 206 „Triedy expozície“.

MasterProtect 8500 CI
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Nástroj pre výber produktu MasterProtect
v závislosti od ponuky danej krajiny/regiónu
Dekoratívny
náter

Akrylátové
nátery

Inhibítory
korózie

Hydrofóbne
úpravy

Živicové
nátery

Prostredie

Bez rizika korózie
alebo napadnutia

Korózia vyvolaná
karbonatizáciou

Korózia vyvolaná
chloridmi

Mrznutie,
rozmrazovanie

Agresívne
chemické
prostredie

Kód triedy
expozície

X0

XC1 – XC4

XS1 – XS3
XD1 – XD3

XF1 – XF4

XA1 – XA3

MasterProtect
330 EL

MasterProtect
8500 CI

MasterProtect
H 303

MasterSeal
M

Riešenie
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Prístup k odborným znalostiam
a vedomostiam po celom svete
Naši odborníci z Master Builders Solutions sú pripravení
poskytnúť informácie a ekonomicky najefektívnejšie riešenie
na ochranu alebo renováciu betónu.
Zvýšte hodnotu svojej konštrukcie
Včasnou predbežnou diagnostikou, vyhodnotením
aktuálneho stavu a odporučením správnych riešení na
ochranu proti prenikaniu oxidu uhličitého, vody
a chloridových iónov už od začiatku môžeme výrazne zvýšiť
hodnotu a životnosť vašej konštrukcie a zabrániť ďalšiemu
poškodeniu a drobeniu.

Meranie miery korózie technickými odborníkmi
z Master Builders Solutions
§ Včasné odhalenie potenciálnej korózie je kľúčom k účinnej
ochrane a oprave.
§ Obráťte sa na nášho regionálneho odborno-technického
poradcu, ktorý vám pomôže pri počiatočnom posúdení
vášho projektu.

Vyhľadanie lokálneho kontaktu:
www.masterbuilderssolutions.com/sksk/kontakt

MasterProtect 8500 CI
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Tvorte budúcnosť s digitálnymi službami
Master Builders Solutions:
rýchlo, jednoducho a inteligentne
Aplikácia na vyhľadávanie produktov
Aplikácia Master Builders Solutions vám pomôže nájsť všetky technické informácie a brožúry
o produktoch rýchlejšie a jednoduchšie.
Aplikáciu na vyhľadávanie produktov stiahnite tu:

Apple

Android

Windows

Nástroj Online Planning Tool
Nástroj Online Planning Tool je určený predovšetkým pre tvorcov
špecifikácií a projektantov. Pomáha vám definovať hľadané
riešenie podľa odvetvia a typu budovy a stiahnuť upravenú
špecifikáciu, vrátane objektov BIM, certifikátov a kompletnej
produktovej dokumentácie len v 3 krokoch. Začnite hneď!

www.onlineplanning.masterbuilderssolutions.com/sk/slovakia

Solunaut
Solunaut je nástroj navrhnutý pre všetkých odborníkov v stavebníctve. Ponúka prehľad riešení
podľa aplikácie, v potravinárskom priemysle, chemickom priemysle a priemysle odpadových
vôd vrátane technických listov a možnosti obrátiť sa na nás v prípade akýchkoľvek otázok.

www.solunaut.masterbuilderssolutions.com/svk/sk

BIM
S viac než 200 objektmi BIM a už čoskoro viac než 400 modelmi Revit je portfólio BIM
spoločnosti MBCC najväčšie v odbore stavebnej chémie. Zahŕňa trinásť odborov stavebnéh
o priemyslu, ako sú napr. hydroizolačné systémy, odolné podlahy, opravy betónu alebo
ochranné nátery ako aj systémy na steny.

www.bimobject.com/nlbe/mbccgroup

Sociálne média spoločnosti
Zostaňte s nami v spojení prostredníctvom našich sociálnych médií a získajte najnovšie
informácie o našich produktových riešeniach, novinkách, videách a udalostiach!

Master Builders Solutions

MasterProtect 8500 CI
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Master Builders Solutions
Značka Master Builders Solutions zahŕňa všetky odborné
znalosti spoločnosti a vďaka tomu vytvára riešenia určené pre
novú výstavbu, údržbu, opravy a renováciu stavebných
konštrukcií. Koncepty Master Builders Solutions sú postavené na
skúsenostiach získaných v stavebnom priemysle počas viac ako
jedného storočia.
Jadro systému Master Builders Solutions tvorí knowhow
a skúsenosti celosvetového spoločenstva stavebných
odborníkov spoločnosti. Spájame tie správne produkty z nášho
portfólia tak, aby sme vyriešili vaše špecifcké problémy pri výstav
be. Spolupracujeme naprieč odbornými oblasťami a regiónmi,
ťažíme zo skúseností, ktoré sme získali z mnohých stavebných
projektov po celom svete. Využívame nielen svetové technológie
spoločnosti, ale aj svoje detailné znalosti potrieb miestnej
výstavby, aby sme vyvinuli novinky, ktoré vám pomôžu k väčšiemu
úspechu a budú hnacou silou trvalo udržateľnej výstavby.

















Naše obsiahle portfólio
Prísady do betónu
Aditíva do cementu
Produkty pre podzemné konštrukcie
Riešenia zaisťujúce odolnosť proti vode
Tesniace a injektážne hmoty
Produkty na opravy a ochranu betónu
Zálievkové hmoty
Riešenia pre priemyselné podlahy

Pre podrobnejšie
informácie nás neváhajte
kontaktovať!

Master Builders Solutions
pre stavebníctvo
MasterAir
Kompletné riešenia
pre prevzdušnený betón

MasterFlow
Riešenia pre presné zálievky

MasterPel
Riešenia pre vodeodolný betón

MasterSet
Riešenia na riadenie tvrdnutia
betónov

MasterBrace
Riešenia na externé zosilnenie
železobetónových konštrukcií

MasterFiber
Komplexné riešenia pre betón
vystužený vláknami

MasterPolyheed
Riešenia pre betóny bežných tried

MasterSuna
Riešenia pre kamenivo
do betónov

MasterCast
Riešenia pre priemyselnú výrobu
zo zavlhnutého betónu

MasterGlenium
Riešenia pre vysokohodnotný
betón

MasterPozzolith
Riešenia pre betóny nízkych tried

MasterSure
Riešenia na udržanie
spracovateľnosti

MasterCem
Riešenia pre výrobu cementov

MasterInject
Riešenia pre injektáže betónu

MasterProtect
Riešenia na ochranu betónu
a stavebných konštrukcií

MasterTop
Riešenia pre priemyselné
a dekoratívne podlahy

MasterEase
Riešenia redukcie lepivosti
vysokoodolného betónu

MasterKure
Riešenia na ošetrovanie betónov

MasterRheobuild
Riešenia pre špeciálne betóny

Master X-Seed
Moderné riešenia na urýchľovanie
tvrdnutia betónov

MasterEmaco
Riešenia na sanácie a opravy
betónových konštrukcií

MasterLife
Riešenia na predĺženie trvanlivosti

MasterRoc
Riešenia pre podzemné stavby

Ucrete
Riešenia pre podlahy
do najnáročnejších podmienok

MasterFinish
Riešenia na ošetrovanie debnení
a skvalitnenie povrchov betónov

MasterMatrix
Moderné riešenia na zaistenie
homogenity a tekutosti betónov

MasterSeal
Riešenia na hydroizoláciu
stavebných konštrukcií

VYČÍSLENIE UDRŽATEĽNÉHO PRÍNOSU
CHÉMIE BUDÚCNOSTI OD MASTER BUILDERS SOLUTIONS
Nechali sme čísla hovoriť za nás: Predstavíme vám niektoré z našich ekologicky
najefektívnejších produktových riešení pre výrobu betónov a prefabrikátov, pre oblasť
stavebníctva a podlahových systémov.

sustainability.master-builders-solutions.sk

Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o.
Na stanicu 937/26b, 010 09 Žilina
E-mail: info.sk@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.com/sk-sk

Technicko-poradenský servis:
0911 404 911
Bratislavský kraj, Trnavský kraj
0917 192 173
Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj
0910 999 771
Žilinský kraj, Trenčiansky kraj
0903 553 696
Košický kraj, Prešovský kraj
0918 490 825
Špecialista pre Ucrete
a dekoratívne podlahy

Zákaznícky servis:
T: +421 41 72 345 91
+421 918 888 918
E-mail: objednavky.sk@mbcc-group.com

Údaje obsiahnuté v tejto publikácii sú založené na našich súčasných znalostiach a skúsenostiach. Nepredstavujú zmluvne dojednanú kvalitu produktu a vzhľadom na mnohé faktory, ktoré
môžu mať vplyv na spracovanie a použitie našich výrobkov, nezbavujú spracovateľa zodpovednosti vykonať vlastné šetrenia a testy. Dohodnutá zmluvná kvalita výrobku v čase prechodu rizika
je založená výhradne na údajoch v technickej dokumentácii. Všetky popisy, nákresy, fotografie, údaje o rozmeroch, hmotnostiach atď. uvedené v tejto publikácii sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Je povinnosťou užívateľov našich produktov, aby zaistili, že sú dodržané všetky majetkové práva rovnako ako aj platné zákony a právne predpisy (01/2021).
® = registrovaná ochranná známka MBCC group v mnohých krajinách
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