
Betontermék 
gyártás

Termelékenység, felületminőség 
és a színintenzitás optimalizálása



Construction Chemicals:
hagyományra épülő know-how transzfer
Az MC több mint 40 éve fontos partnere a betontermékeket 

előállító ipari szereplőknek. Szolgáltatásai és megoldásai a 

betontermékek optimális előállításához szükséges termékek 

és rendszerek összehangolt, széles spektrumát ölelik fel. 

A betontermékek alapjául szolgáló betonokkal szemben 

különböző követelmények fogalmazódnak meg. Az alacsony 

víztartalom mellett előállított földnedves beton megfelelő 

tömörítése összetett feladat. A termékek színintenzitása 

is fontos szempont. További követelmény a kész 

betontermékekkel szemben, a kivirágzások csökkentése.

A feladatok megoldásához szükséges szakértelmet az 
MC-nél találja.

A kihívás a sokféleségben rejlik
A betontermékek gyártóit különleges kihívás elé állítja az 

állékonyság optimalizálása, hogy a korai kizsaluzhatóság 

biztosítható legyen.

Az MC gondosan összehangolt adalékszer-rendszere 

garantálhatja a befolyásoló tényezők, pl. a különböző 

hidratációs tulajdonságú cementek vagy az építés 

körülményeihez igazított bedolgozási eljárások biztos 

és szakszerű kezelhetőségét.

A betonadalékszerek szakértőit az MC-nél találja.  

MC-Bauchemie: 
a fejlődés motorja

Betonban 
otthon vagyunk



Kutatás, fejlesztés és az ügyfélközpontúság
bázisai a innovatív megoldásoknak 
Az MC segítségével javul a termelékenység 
A betontermékek gyártóinak egyik kiemelt célja a termelés 

hatékonyságának növelése a minőség romlás nélkül. 

A kész termékeknek optikai és felületminőségi szempontból 

nagyon szigorú követelményeknek kell megfelelniük.

Az MC tömörítési segédanyagokat és színélénkítő 

additiveket kínál e célra, amelyek kitűnő minőségű 

betontermékek zökkenőmentes előállítását 

teszik lehetővé.

Gyakorlati tapasztalatokkal a gyakorlati megoldásokért
A gyakorlat próbáját kiálló termékek és ezek sikeres 

fejlesztése az MC-nél nem a véletlen műve, hanem az 

összlétszám több mint 10%-át kitevő és ezzel átlag feletti 

részarányt képviselő kutatási, fejlesztési és alkalmazás-

technikai mun-katársak együttműködésén alapszik. Az MC 23 

országban több mint 40 nemzetközi telephelyet tart fenn.

Miért előnyös mindez az ügyfeleinknek?

Mert helyszíni jelenlétünk biztosítja a maximális 
minőséget és a gazdaságosságot.

Velünk 
hatékonyabb



Összehangolt termékek 
a gyártás minden fázisához.
Az MC különböző adalékszer-rendszerei 

lefedik a betontermékek valamennyi 

változatát. Különleges additivjei minőségi 

betontermékek, pl. különféle színű 

burkolókövek javítását teszik lehetővé, 

mérsékelve egyben a termékeken 

jelentkező kivirágzást. 

A biztos eredmény titka az optimális betonjellemzők 
biztosítása minden gyártási eljáráshoz

Rendszerszemléletű megoldások

Színintenzitás / alacsony „kivirágzási” hajlam
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Adalékszereink révén 
kitűnő betontermékekkel 
szolgálhat ügyfeleinek
Tanácsadással, fejlesztéssel és szolgáltatásnyújtással 
a testre szabott termékekért

Az adagolási technológia terén is készséggel állunk 

ügyfeleink rendelkezésére, akik így optimális 

betontermékeket kínálhatnak az ő ügyfeleiknek.

Termékek és szolgáltatások megalkuvás nélkül  
www.mc-bauchemie.hu

Termékek és szolgáltatások átfogó koncepciója
A feldolgozást és tömörítést segítő szerekkel, 

színélénkítőkkel / kivirágzásgátlókkal és javító 

adalékszerekkel az MC optimális betontermékek 

előállítását teszi lehetővé. 

Az MC magasan képzett betontechnológusai 

a helyszínen valósítják meg a know-how transzfert, 

célirányosan javítva ezzel a betontermékek minőségét 

és előállításuk hatékonyságát.



Adalékszerek betontermékek 
előállításához

Alkalmazás Termékcsoport

Bedolgozást és tömörítést Murasan BWA 14, 15, 16
segítő szerek A betontermék-gyártási követelményekre szabott multifunkcionális adalékszer minőségi 

termékek előállításához. Kenőhatást biztosít az acélsablon és a beton között, amitől javul 

a felület minősége.

Betonképlékenyítő Centrament
Földnedves betonok tömörödési hajlamának és felületminőségének fokozásához.

Színélénkítők /  Murasan BWA 21, 22
Kivirágzásgátlók Minőségi adalékok földnedves betonok javításához, amelyek egy termékben egyesítik 

a jó feldolgozhatóságot a víztaszító anyagok kitűnő tulajdonságaival. Mérséklik 

a kivirágzást, rásegítenek a színes betonok optikai hatására. 

Szilárdságnövelés  Murasan BWA 26
Optimalizálja a földnedves betonok állékonyságát a víztartalom egyidejű növelése mellett.

A beton-optimalizálás világa: www.mc-bauchemie.hu
A világhálón bármikor aktuális információkra lelhet nemzetközi telephelyeinkről, 

termékeinkről és termékrendszereinkről, valamint szolgáltatásaink teljes spektrumáról. 

Látogasson meg minket – új perspektívákat nyitunk a beton előtt.



Magas színvonalú termékrendszerek és szakértelmet 
hordozó szolgáltatások egy kézből: az MC-Bauchemie 
az innovatív anyagok gyakorlati fejlesztőjeként sokéves 
tapasztalaton nyugvó, minőségi tanácsadással is szolgál 
a betonjavítás és utókezelés, valamint a betonkozmetika 
terén. Forduljon hozzánk – megoldásokkal várjuk.

Minden igényt kielégítő minőség és szakértelem
• Beton és habarcs adalékszerek

• Leválasztó és beton-utókezelőszerek

• Betonkozmetika

• Kiöntőmasszák 

• Épületszigetelés

• Esztrich-rendszerek

• Oxal –Épületek utólagos vízszigetelése

• Fugatömítő anyagok

MC-Bauchemie Kft.
1117 Budapest, Hengermalom u. 47/a

Telefon: +36 (1) 481 3840 • Telefax: +36 (1) 481 3845
info@mc-bauchemie.hu • www.mc-bauchemie.hu ak
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