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 Opis technologii naprawy 
 

Do naprawy żelbetowego komina H70 przewidziano system PCC MC-Bauchemie. 
Prace należy wykonać przestrzegając technologicznego reżimu producenta sytemu 
naprawczego. Wszelkie wątpliwości lub propozycje zmian do przyjętych rozwiązań 
należy konsultować z przedstawicielem MC-Bauchemie. 
 
 

1. Przygotowanie powierzchni trzonu komina 

1.1. Całość powierzchni zewnętrznej komina zmyć hydrodynamicznie ciśnieniem 
min. 350 bar, odstęp od powierzchni max 5 cm. Odkucie słabszych 
fragmentów podłoża, odsłonięcie zbrojenia skorodowanego. 

1.2. Odkucie skorodowanego betonu oraz siatki spękań nie nadających się do 
naprawy przez iniekcję. Odkucie betonu powinno uwidocznić ziarna 
kruszywa. Krawędzie ubytków należy sfazować pod kątem 450. 

1.3. Odkucie skorodowanego zbrojenia na całej długości występowania korozji. 
Skorodowane zbrojenie powinno być całkowicie odkryte, aby umożliwić jego 
dokładne oczyszczenie. Piaskowanie odsłoniętego zbrojenia, drugi stopień 
czystości  Sa 2 ½ . 

1.4. Zarysowania pionowe, poziome i skośne w zakresie pow. 1 mm należy 
rozkuć na całej długośc, o przekroju minimum 7x10 mm, krawędzie 
sfazować pod kątem 450. 

1.5. Bruzdę na wewnętrznej powierzchni komina (+35m, ok. 0,04m3) należy 
umyć hydrodynamicznie, skuć luźne fragmenty, krawędzie sfazować. 

2. Technologia naprawy ubytków, spękań, zbrojenia. 

2.1. Zarysowania i peknięcia w zakresie 0,2 mm do 1 mm należy 
naprawiać metodą iniekcji: 
 materiał wypełniający: MC-Iniekt 2300 top - żywica elastomerowa, 

 materiał pomocniczy: MC-Fix ST - zaprawa szybkosprawna do 
zamykania rys i otworów po iniekcji. 

2.2. Bruzdy po rozkutych zarysowaniach (p.1.2. , p.1.4. , p.1.5.): 

 Nafufill KMH (Zentrifix) – warstwa szczepna, 

 Nafufill KM 250 HS – wypełnienie. 

2.3. Miejsca z odsłoniętym zbrojeniem (p.1.3.): 

 Nafufill KMH (Zentrifix) x 2– warstwa szczepna i antykorozyjna, 

 Nafufill KM 250 HS – wypełnienie. 

2.4. Uzupełnienie przestrzeni między blachami węzłowymi a 
powierzchnią trzonu: 

 Nafufill KMH (Zentrifix) – warstwa szczepna i antykorozyjna, 

 Nafufill KM 250 HS – wypełnienie 
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3. Renowacja istniejących powłok ochronnych (akrylowych). 

Całość powierzchni zewnętrznej, po uprzednim zagruntowaniu, należy zabezpieczyć 
powłokami ochronnymi w kolorystyce istniejącej i zachowując podział stref. 

3.1. Warstwa gruntująca 

Nałożenie pośredniej warstwy ochronnej materiału przy pomocy natrysku 
bezpowietrznego lub wałkiem. 

 Materiał: MC Color Primer 

 Zużycie: ca. 100 ml/m2 

3.2. Powłoka ochronna – warstwa pierwsza 

 Materiał: MC Color Flair Pure  

 Zużycie: ca. 130 ml/m2 

3.3. Powłoka ochronna – warstwa pierwsza 

 Materiał: MC Color Flair Pure  

 Zużycie: ca. 130 ml/m2 


