Adalékszer
Szigetelés
Építési termékek

Construction Chemicals

Kutatás
Fejlesztés
Gyártás
Forgalmazás
Tanácsadás
Szerviz

Több évtizedes tapasztalatra épülő szakszerű szerviz:
A gyakorlatból a gyakorlat számára
A gyakorlatból a gyakorlat számára
A gyakorlat próbáját kiálló termékek és ezek fejlesztése

Az MC élénk párbeszédet folytat az építőanyagokkal és

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

azok tartósságával foglalkozó vezető európai egyetemekkel.

több mint 10 %-át kitevő fejlesztési és alkalmazástechnikai

Patronálóként részt veszünk különböző diploma és

munkatársak együttműködésén alapszik. Az MC 25

promóciós munkákban az építőanyag fejlesztés területén.

országban több mint 40 nemzetközi telephelyet tart fenn.

Mérnökeink és vegyészeink irányadó módon

Maximális termelékenység és gazdaságosság a

közreműködnek pl. a beton tartósságával foglakozó európai

helyszíni tanácsadás révén.

uniós kutatási projektben.
Megoldásaiban az MC a jövő műszaki színvonalához
igazodik.

Innovatív termékek és szolgáltatások új távlatok nyitnak
Az MC név több mint 40 éve fémjelzi

Kiemelkedő termékrendszerek és szolgáltatások, amelyek új

azokat az igényes termékeket és

távlatokat nyitnak a modern építészetben: Az MC kutatási-

rendszereket, amelyek használatából

fejlesztési valamint a helyszíni tanácsadási tevékenysége adja a

világszerte profitálnak a betonelem és

maximális hatékonyság alapját.

a transzportbeton gyártók, valamint
a kivitelezők, a tervezők és az

Nemzetközi fiókintézményeink, termékeink valamint

építtetők.

szolgáltatásaink széles választékát megtalálhatja az

Célkitűzésünk, a gyakorlatorientált

Interneten, a következő címen: www.mc-bauchemie.hu

és gazdaságos megoldások
kifejlesztésére, számos innovatív
terméket eredményezett és új
mércét állított az építőkémia
területén.

Keressen bennünket – Új perspektívát adunk a betonnak.

Adalékszerek betonhoz és
habarcshoz

Az építési területen
használatos termékek

Képlékenyítők

Leválasztó szerek

Folyósítók

Keverőgép-védőberendezések

Légpórusképzők

Beton-utókezelő szerek

Stabilizáló szerek
Kötéskésleltetők
Kötésgyorsítók
Szilika szuszpenzió
Habképző szerek
Betontermék additivek
Öntömörödő,
nagyszilárdságú,
és lőttbetonok adalékszerei
Építési segédanyagok
Zsaluleválasztó szerek
Keverőgép védelem
Beton utókezelőszerek

Innovatív termékek és szakszerű tanácsadás

A piac igényeihez igazodó termékrendszerek és szolgáltatások

a betonoptimalizálás területére

az új-építéstől az épület-felújításig

Az MC által a betonipar számára nyújtott szolgáltatások skálája

A tervezők, fővállakozók és kivitelezők igényeihez igazodva az

az előzetes kísérletek, a gyártás és a beépítés során nyújtott

MC nem csak optimális kivitelezést biztosító termékmegoldásokat

betontechnológiai tanácsadástól az adalékszer adagoló

kínál hanem például pályázatokkal kapcsolatos előzetes műszaki

berendezések beüzemeléséhez nyújtott segítségig terjed.

és költségbecslési támogatást, a szakszerű épületfelméréshez
diagnosztikai szolgáltatásokat és a beépítés során helyszíni
tanácsadást.

Kenhető, szórható bitumenes
szigetelések

Oxal – Sókkal és
nedvességgel terhelt falak,
pincék felújítása

Mélygarázs födém és extenzív
zöldtető szigetelések

Injektált vízszintes vízzár akár
95 %-os átnedvesedésig

Hatékony szórt technológia,
akár napi 1000 m2 szigetelt
felület

Belső oldali szigetelési
rendszerek

Teraszszigetelés

Műemléki épületek vakolat és
festék felújítása

Vízszigetelések

Szigetelő-és dilatációsszalagok
Vízzáróbeton építmények
munkahézag szigetelései

Felújító vakolati rendszerek

Fugázóhabarcsok terméskőhöz

Betonkozmetika
Látszóbeton javítóhabarcsok
széles szín választékban
Durva javítóhabarcsok
Finom javítóhabarcsok
Gyorskötő habarcsok
Kötésgyorsítók
Műgyanta ragasztók
Olajszennyeződés és
cementfátyol eltávolítók

Komplett szolgáltatás a tervezéstől a kivitelezésig
Az MC több mint 1500 hozzáértő és elkötelezett dolgozója
világszerte nap mint nap kiemelkedő szolgáltatást nyújt.
Az eredmény vevőink számára: Megbízható eredményesség a
legmagasabb követelményekhez szabott gazdaságos rendszerek
révén.

Esztrich
Gyorsan burkolható esztrichek
Plasztifikáló szerek
Késleltetőszerek
Esztrich felújítási rendszerek
Padlókiegyenlítő habarcsok

• Tapasztalt technikusok helyszíni tanácsadása
• A termékekre és termékrendszerekre vonatkozó
továbbképzések

• Műszaki-jogi szakszemináriumok
• Tanácsadás az érintett szabványokkal kapcsolatban

Történelmi építmények
és a terméskő falazatok
Műemléki épületek
restauráló habarcsai
Terméskő burkolatok
fugázóhabarcsai

Tapadóhidak

Falazat megerősítő,
injektáló habarcsok

Műanyagszálak

Rögzítő habarcsok

Minőség és tapasztalat minden igénynek megfelelően
Gyakorlatban bevált termékrendszerek és hozzáértő
szolgáltatások egy kézből: Ezen felül az MC - az innovatív
nyersanyagok gyakorlatorientált fejlesztőjeként a betongyártás, a betonkozmetika, valamint az épületszigetelés
terén szerzett sokévi tapasztalataira alapozva minőségi
tanácsadást is biztosít ügyfeleinek.
Forduljanak hozzánk – mi a legjobb megoldásokat ajánljuk.

MC-Bauchemie Kft.
1117 Budapest, Hengermalom u. 47/a
Tel: +36 (1) 481 3840 • Fax: +36 (1) 481 3845
info@mc-bauchemie.hu • www.mc-bauchemie.hu

akut 07370 HU

• Adalékszerek/-anyagok betonhoz és habarcshoz
• Leválasztó és beton-utókezelő szerek
• Betonkozmetika
• Esztrich rendszerek
• Épületszigetelés
• Nedves és sokkal károsított épületek utólagos szigetelése
• Műemlékvédelem

