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                          O S V Ě D Č E N Í    
                                                                                           

       
       o odborné způsobilosti ke zpracování materiálů firmy MC-BAUCHEMIE pro následné odbornosti:    
 

– diagnostika ţelezobetonových konstrukcí se zaměřením na výrobny ČEZ, a.s. podle podnikové normy 
e.č.9906 Technické podmínky pro přípravu a kontroly oprav ţelezobetonových konstrukcí  
ve výrobnách ČEZ,a.s. 

– aplikace výše uvedených Technických podmínek pro rozvodná zařízení ČEPS, a.s.   

– návrh technologie sanace ţelezobetonových konstrukcí: - příprava povrchů  
                                                                                    - antikorozní ochrana odhalené výztuţe  
                                                                                    - reprofilace betonu správkovými PCC-maltami  
                                                                                    - stěrkování povrchů jemnými PCC-maltami  
                                                                                    - ochranné nátěrové systémy  

– výběr optimálního správkového a ochranného systému pro ţelezobetonovou konstrukci podle podmínek, 
kterým je konstrukce vystavena  

– certifikace materiálů podle ČSN EN 1504-2  

– epoxidové stěrky pro průmyslové podlahy a ochranné systémy pochozích a pojíţděných střech  

– těsnění dilatačních spár elastickými tmely a lepenými elastickými pásy  

– těsnící a zpevňovací injektáţní systémy na bázi cementů, epoxidů, polyuretanů a akrylátových gelů  

– ochranné systémy pro pitnou a odpadovou vodu  

– ochranné systémy pro kanalizační šachty a oprava potrubí bezvýkopovou technologií 

– bezpečnost a ochrana zdraví při sanačních postupech   
 

Osvědčení je vydáno na základě absolvování odborného školení s praktickými ukázkami pouţití materiálů ve 
školicím středisku MC-Bauchemie v Ţebráku s přezkoušením vědomostí ve dnech 23.1.a  4.2.2010. 
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