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Betontechnológia és felületvédelem



	� Videó: 
Látszóbeton felületek 
graffiti védelme

Betonkozmetika a szürke 
minden árnyalatában
Emcefix

	� A javítandó beton színével 
harmonizáló szürke árnyalatok

	� Látszóbeton lazúr

Rendszermegoldások hídszerkezetekhez
Új hidak építéséhez és meglevők állagmegóvásához az MC kiváló termékeket és minőségi, minden 
igényt kielégítő szolgáltatásokat kínál ügyfelei részére, amelyek együttesen hosszútávú tartós és 
biztonságos megoldást jelentenek a projektek megvalósítása során, a tervezéstől az átadásig.

Betonadalékszerek
MC-PowerFlow 

	� Nagy hatásfokú kétórás eltarthatóságú 
folyósítószerek a friss és megszilár-
dult beton tulajdonságainak célzott 
beállításához

Beton-leválasztószerek
Ortolan

	� Látszóbeton felületek készítéséhez, 
kimagasló ár-érték arányban

Vízszigetelő rendszerek
Nafuflex

	� Hídlábazatok és – alapok bitumenes 
vízszigetelése

	� Kenhető, szórható szigetelés

Aláöntő habarcsok
Emcekrete

	� Extra folyósságú, nagy szilárdságú 
habarcsok hídalapokhoz és 
kihorgonyzott acélszerkezetek 
kiöntéséhez

Tartós graffiti védelem
MC-Color



Pályaszerkezet dilatáció
Nafutekt Plus 

	� Tartósan rugalmas, nagy teherbírású 
burkolatfolytonos pályadilatációk 

Szerkezet-megerősítés
MC-CarbonFiber 

	� Hajlító-húzó-szilárdság növelése 
felületre ragasztott vagy vájatba 
ragasztott szénszálas-lamellákkal

	� Keresztirányú erőkkel szembeni 
ellenállás növelése

	� Támszerkezetek megerősítése 

Hídpálya szigetelés
MC-Flex

	� Epoxi és poliuretán rendszerek 
hídpályák szigeteléséhez

Járható szegélyvédelem
MC-DUR 2211

	� B5 bevonat
	� Extra repedés áthidalósság
	� Egyszerű kivitelezhetőség

Injektálórendszerek
MC-Injekt

	� Repedések erőátadó injektálása
	� Alsó hídfelületek, támszerkezetek 
és saruk megerősítése

	� Üregek kitöltése

Betonjavítás
Nafufill

	� Acélbetétek aktív korrózióvédelme
	� Finom és durva habarcsok 
	� Utókezelés mentes, gyors javítás

Színes felületvédelem
MC-Color

	� B3, B4 bevonat
	� Tetszőleges RAL színekben
	� Kivirágzás mentes
	� Könnyen szórható, hengerelhető

MC-Color Flex Vision
B4 bevonat – betonbiztosan!
J  1 komponensű
J   keverési és mérési hibáktól mentes
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MC-Bauchemie Kft.
Bartók Béla út 105-113
1115 Budapest 

Tel.:  +36-20/987 14 77

info@mc-bauchemie.hu
www.mc-bauchemie.hu


