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SPOLEâNOST MBT STAVEBNÍ
S. R. O.
Spoleãnost vznikla v roce 2001 spojením dvou subjektÛ pÛsobících na trzích such˘ch maltov˘ch smûsí – Prince Color a speciální stavební chemie – SKW-MBT, s. r. o. Na ãeském trhu tak
vznikl velmi siln˘ dodavatel ‰irokého sortimentu stavebních
hmot a speciální stavební chemie znaãek PCI, MBT, Conica,
Relius, Colfirmit Rajasil, Thoro ãi Prince Color s úspû‰nou historií jiÏ od roku 1992.
Spoleãnost MBT Stavební hmoty, s. r. o., je dceﬁinnou spoleãností nadnárodního koncernu Degussa. Zázemí silného partnera znamená pro zákazníky spoleãnosti ‰irokou nabídku vysoce
kvalitních v˘robkÛ a sluÏeb podle jejich potﬁeb.
MBT Stavební hmoty, s. r. o., to není jen v˘robce a prodejce
stavebních hmot. Filozofií spoleãnosti je nabízet zákazníkÛm
komplexní systémy stavební chemie a stavebních hmot a b˘t
nositelem mnoha unikátních technologick˘ch a technick˘ch
ﬁe‰ení, inovací a nápadÛ.
ProtoÏe není oblasti ve stavebnictví, kde by se nepouÏívaly
technologie a systémy koncernu Degussa, jsou se souãasností
spoleãnosti MBT Stavební hmoty nerozluãnû spojeny znaãky:
• MBT – svûtoznámá znaãka pﬁísad do betonÛ, technologií pro
podzemní stavitelství ãi pro zesilování konstrukcí externû lepen˘mi uhlíkov˘mi lamelami a tkaninami MBT MBrace“;
• PCI – synonymum pro vysoce kvalitní produkty stavební chemie,
izolace proti vodû, lepidla na obklady a dlaÏby, bazénové tech-
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nologie, systémy pro pﬁím˘ kontakt s pitnou vodou, sanaãní
a opravné materiály pro pozemní, inÏen˘rské ãi vodní stavitelství;
• Conica – unikátní hydroizolaãní strojnû naná‰ená polyuretanová membrána Conipur 255 s celosvûtov˘mi referencemi,
syntetické prÛmyslové podlahy;
• Colfirmit Rajasil a Relius – speciální sanaãní omítky a nátûry,
fasádní barvy, omítky, nátûry na dﬁevo a kov;
V âeské republice MBT Stavební hmoty vyrábí stavební materiály pod znaãkou Prince Color, coÏ zahrnuje ‰irokou paletu
such˘ch maltov˘ch smûsí jako napﬁ. lepidla na obklady a dlaÏby,
spárovací hmoty, zdící malty, omítky a fasádní barvy, sanaãní
a zateplovací systémy a podlahové vyrovnávací systémy.
Vzhledem k tomu, Ïe ãasopis Beton TKS je zamûﬁen hlavnû na
betonové stavitelství, zamûﬁíme se na celosvûtovû nejrozvinutûj‰í a nejvíce známou oblast ãinnosti koncernu Degussa, resp.
znaãky MBT, na pﬁísady a pﬁímûsi do betonu.
Filosofii znaãky MBT v této oblasti lze definovat jako „Adding
Value to Concrete“. Naplnûní této filosofie a strategie odpovídá
rozsah produkce.
V˘vojová centra spoleãnosti jsou soustﬁedûny ve ãtyﬁech základnách:
Obr. 1 Areál centrály spoleãnosti MBT Stavební hmoty, s. r. o.,
v Chrudimi
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Obr. 2 BetonáÏ silnû vyztuÏen˘ch mostních prvkÛ samozhutÀujícím
betonem s pﬁísadou Glenium

Obr. 3 V˘stavba vodojemu za pouÏití speciálních pﬁísad MBT

MAC Treviso (Itálie), SKW Trostberg (SRN), MBT Cleveland
(USA) a pro podzemní stavitelství celosvûtovû – MBT Zurich
(·v˘carsko). Produkty jsou známy pﬁedev‰ím pod jmény: Melment, Melcret, Melflux, Rheobuild, Pozzolith, Glenium, Rheomix,
Rheofinish, Mastercure, Meyco, Micro-Air.
Oblast vyrábûn˘ch pﬁísad a pﬁímûsí do betonu lze z hlediska
pouÏití rozdûlit do dvou oblastí:
• pﬁísady a pﬁímûsi do betonu a malt pro v‰eobecné pouÏití
• pﬁísady a pﬁímûsi do betonu pro podzemní stavitelství
Pﬁísady do betonu jsou urãeny v‰em základním odvûtvím betonového stavitelství, tj. prefabrikace, transportbeton a betonové
zboÏí. Oblast podzemního stavitelství je spojena s v˘vojem a produkcí bezalkalick˘ch urychlovaãÛ do stﬁíkaného betonu a s v˘robou strojÛ a zaﬁízení pro aplikaci stﬁíkaného betonu – MEYCO
Winterthur (·v˘carsko).
Rozsah v˘roby odpovídá poÏadavkÛm na souãasnou zákaznickou objednávku, tj. kromû standardních produktÛ (pﬁísad pro sníÏení mnoÏství zámûsové vody) na bázi lignosulfonanÛ, naftalenÛ, melaminÛ a polykarboxylátÛ, vyrábíme celou ﬁadu vysoce
sofistikovan˘ch produktÛ, pﬁíkladem je ﬁada plastifikátorÛ a superplastifikátorÛ:
• v˘roba tekut˘ch, ãerpateln˘ch betonÛ s minimálním poklesem
konzistence v ãase, které jsou vhodné pro betonáÏe na velké
vzdálenosti a/nebo pﬁi vy‰‰ích teplotách;
• v˘roba tekut˘ch, ãerpateln˘ch betonÛ s posunutou dobou
poãátku a doby tuhnutí, s regulovan˘m prÛbûhem hydrataãního tepla, pouÏiteln˘ch pro betonáÏ masivních betonov˘ch
celkÛ;
• v˘roba tekut˘ch, ãerpateln˘ch betonÛ s ménû kvalitním kamenivem (nestandardní kﬁivka zrnitosti) bez tendence k segregaci;
• pﬁísady pro v˘robu lehkého betonu, dopravovaného do bednûní ãerpadlem, bez tendence k rozmû‰ování a ucpávání;
• v˘roba betonu v zimních podmínkách s regulovateln˘m nábûhem pevností.
V oblasti samozhutÀujících betonÛ patﬁí znaãka MBT k pﬁedním
svûtov˘m inovátorÛm. Produkce hyperplastifikátorÛ na bázi polykarboxylátÛ a produkty ﬁady MVA jsou prÛbûÏnû inovovány tak,
aby byly splnûny poÏadavky na‰ich obchodních partnerÛ jak
v oblasti transportbetonu (zachování konzistence 2 aÏ 3 hodiny),

tak v prefabrikaci (rychl˘ nábûh poãáteãních pevností v období 6
aÏ 18 hodin). Samozﬁejmou souãásti této technologie je nabídka celé ﬁady stabilizátorÛ, jak na bázi minerální (mikrosilika
a nanosilika), tak na bázi organické. Rychl˘ rozvoj technologie
SCC si vyÏádal v˘robu speciálních odformovacích prostﬁedkÛ
k zaji‰tûní kvalitního povrchu stavebních dûl a dílcÛ, stejnû jako
dal‰ích podpÛrn˘ch prostﬁedkÛ, mezi které patﬁí multifunkãní pﬁísady pro interní o‰etﬁování a finální úpravy otevﬁen˘ch povrchÛ
dílcÛ.
Technologie stﬁíkaného betonu je v souãasné dobû jiÏ orientována na produkci mokrou cestou. To znamená, Ïe základem
v˘roby je tekutá smûs s velmi nízk˘m vodním souãinitelem (nejlépe < 0,45, resp. 0,4), ke které se na trysce stﬁíkacího robotu
pﬁidává „bezalkalick˘“ urychlovaã, kter˘ zajistí „sekundovou pﬁemûnu“ tekutého betonu (sednutí kuÏele 220 mm) na plastick˘
beton, kter˘ se dokonale pﬁilepí na podklad a velmi rychle zatuhne a ztvrdne.
¤ada bezalkalick˘ch urychlovaãÛ zn. MEYCO je neagresivní jak
vÛãi Ïivotnímu prostﬁedí, tak vÛãi obsluze techniky. Volbou typu
urychlovaãe lze ﬁe‰it problematiku nábûhu pevností stﬁíkaného
betonu dle konkrétních geologick˘ch podmínek (prÛnik vody,
skála s nízkou pevností apod.).
Pro velmi nároãné uÏití mÛÏe firma nabídnout pﬁípravky pro
kompenzaci smr‰Èování betonu, betonáÏ pod vodou, ochranu
proti alkalicko-kﬁemiãité reakci kameniva (ASR), dále napﬁ. pﬁísady pro v˘robu betonÛ vysok˘ch uÏitn˘ch vlastností (HPC) nebo
pro v˘robu vysokopevnostních betonÛ (HSC).
Speciální produkty koncernu Degussa mÛÏete najít v‰ude kam
se podíváte, na kaÏdém typu prÛmyslové nebo obytné stavby,
nad zemí nebo pod ní, jak zdokonalují, ochraÀují a udrÏují ná‰
svût.
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Vedení spoleãnosti MBT Stavební hmoty, s. r. o.
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MBT Stavební hmoty, s. r. o.
K Májovu 1244, 537 01 Chrudim
tel.: 469 607 111, fax: 469 607 112
e-mail: mfo@mbtsh.cz, www.mbtsh.cz
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