
BE SURE. BUILD SURE.
Soluții pentru construcții și reparații de încredere



2



3

Fiecare produs poate avea un impact semnificativ asupra 
întregii structuri sau reparării acesteia. Alegerea soluțiilor 
greșite sau aplicarea în mod incorect pot duce la deterio-
rarea structurii și, în cazuri extreme, chiar la punerea în 
pericol a vieții. 

Prin urmare, arhitecţii, inginerii si aplicatorii au o respon-
sabilitate majoră pe care noi o conștientizăm.

Miza nu este doar propriul nostru renume, ci și protejarea 
afacerilor și indivizilor. Astfel, prin suportul tehnic de  
încredere și soluțiile noastre, depunem toate eforturile, 
grija și atenția pentru a ne asigura că fiecare proiect  
realizat de către clienții noștri este executat la cele mai 
înalte standarde. 
Pentru că în cadrul MC ne asumăm răspunderea pentru 
viață și renume. 

Ne raportăm la construcții cu seriozitate

BE SURE. BUILD SURE.

Cum construim

Linkul catre videoclip …
Scanează codul sau introdu linkul  
https://youtu.be/sM1eyhVzBjs 
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MC FOR 
CONCRETE INDUSTRY

Soluții adaptate pentru optimizarea
caracteristicilor betonului marfă,  
și a prefabricatelor din beton.

 ■ Beton marfă 
 ■ Pavaje
 ■ Prefabricate

FIELDS OF EXPERTISE

MC FOR  
INFRASTRUCTURE & INDUSTRY

Soluții pentru industrie, infrastructură și construcții 
legate de transportul și manipularea deșeurilor.

 ■ Avioane
 ■ Aeroporturi
 ■ Alimentaţie
 ■ Apă potabilă
 ■ Automobile
 ■ Baraje 
 ■ Canalizare
 ■ Chimie
 ■ Curăţătorii
 ■ Ecluze 

FIELDS OF EXPERTISE

 ■ Electricitate
 ■ Eoliene 
 ■ Farmaceutică
 ■ Metal
 ■ Parcări Farmaceutică
 ■ Poduri
 ■ Staţii de epurare
 ■ Termocentrale
 ■ Tuneluri

MC FOR  
BUILDINGS

Soluții pentru inginerie structurală,
construcții rezidențiale și repararea
clădirilor istorice.

FIELDS OF EXPERTISE

 ■ Clădiri istorice
 ■ Construcţii rezidenţiale și publice
 ■ Stadioane
 ■ Ziduri de piatră

Scurtă prezentare a MC

Competenţă, inovaţie și orientare 
către client

De peste 50 ani, susținem know-how-ul, dezvoltarea și competențele echipei 
pentru a furniza clienților asigurările și încrederea pe care o caută. Criteriul  
de referință al succesului nostru îl reprezintă satisfacția clienților – din Europa 
până în America de Sud, în Africa și Orientul Mijlociu și din Asia de Sud-Est 
până în Oceania

De asemenea, pe parcursul celor peste cincizeci de ani, Mc-Bauchemie s-a angajat să 
dezvolte soluții avansate pentru tratarea cimentului și protecția și repararea clădirilor și 
structurilor. Înființată în 1961 cu 25 angajați, grupul de companii de astăzi se numără printre 
producătorii de top la nivel internațional de produse chimice de construcții și tehnologii, 
angrenând în acest moment peste 2.500 persoane în mai mult de 40 țări

Clienții noștri au cerințe individuale, fie că vorbim despre producția de beton, sau construcții 
și reparații din domeniul ingineriei civile, industriale, structuri joase sau înalte. În consecință, 
ne-am împărțit portofoliul de produse în trei părți aferente fiecărui domeniu, fiecare dintre 
acestea vizând să asigure clienților soluții personalizate. Consilierii noștrii specizlizați au o 
vastă experiență pe piețele în cauză. Aceștia vin în sprijinul partenerilor noștri cu informații 
specializate, tratând cu atenție fiecare dintre provocările clienților. Astfel, am reunit know-
how-ul – dobândit în numeroase domenii de aplicație în cele peste cinci decenii – în ceea ce 
numim Domeniile noastre de Expertiză. Scopul nostru este de a asigura o abordare holistică 
care să cuprindă totul, de la componente și produse individuale până la structuri sau sisteme 
de contrucție astfel încât să asigurăm soluții cu adevărat viabile. 
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Orientați către clienții din întreaga lume …
… inclusiv în Noua Zeelandă: Proiectul de modernizare a austostrăzilor 
Auckland Waterview Connection se numără printre cele mai mari proiecte 
de infrastructură din țară. Acesta include construcția a două tuneluri 
adiacente, fiecare cu o lățime de aproximativ 13 metri. În timpul lucrărilor 
de construcție, apa a inceput sa patrunda din solul din jur, ceea ce făcut 
necesară resigilarea rosturilor din tubulatura de beton prefabricat.
Impresionaţi de rezultatele testelor, clientul și inginerii au luat decizia de 
a utiliza un sistem de injecție de la MC. Un aplicator certificat a fost ales 
pentru a efectua lucrările cu asistență integrală din partea MC.
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Depozitul cu componente prefabricate pregătite pentru construcția Tunelului 
Bossler, parte a noii linii de cale ferată construită între Wendlingen și Ulm din 
Germania. Tunelul de cale ferată de 8,8 km va fi unul dintre cele mai lungi din 
țară. Elementele sunt fabricate cu un superplastifiant oferit de MC care, în 
dozaj redus, asigură rezistență iniţială ridicată și un finisaj de înaltă calitate.
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Indiferent că sunt arhitecți, contractori, proiectanți, producători de beton 
marfă și componente prefabricate din beton, sau producători de produse 
din beton, toți beneficiază de cea mai bună calitate a aditivilor noștri pentru 
beton si mortar, de substanţele pentru protejarea betoanelor, decofranţi și 
produsele noastre cosmetice pentru beton.

Ne sprijinim partenerii din toate punctele de vedere - consultanță tehnică și tehnologică 
în materie de beton, teste preliminare efectuate în laboratoare de materiale de construcții, 
teste de conformitate, asistență pentru asigurarea unui dozaj precis, precum și furnizarea 
ecologică rațională a aditivilor noștri pentru beton în cisterne rutiere sau în containere  
demontabile pentru transportul multimodal. Prin soluțiile noastre de sisteme moderne, perso-
nalizate conform cerințelor specifice,asigurăm îmbunătățirea calităţii procesului de fabricare 
a betonului și a produselor din beton, precum și simplificarea aplicării, tratării și întăririi. 

Gamă completă de produse pentru producția de beton
Capacitatea iniţială,capacitatea finală, compactarea, rezistența, calitatea suprafeței și 
facilitatea aplicării - cu aditivii noștri pentru beton - pot fi ajustate conform caracteristicilor 
pe care le solicitați. Agenții noștri de întărire protejează betonul proaspăt împotriva uscării, 
în timp ce decofranţii asigură separarea optimă a betonului din cofraj, lăsând suprafețe de 
beton aparent de înaltă calitate. În situațiile în care apar deteriorări în timpul transportului, 
sau pe șantier, vă oferim o gamă largă de produse cosmetice pentru beton cu ajutorul cărora 
să refaceți și reparați zonele în cauză, lăsând suprafața impecabilă și cu un finisaj care se 
potrivește perfect cu suprafața.

Pentru a-i ajuta să îmbunătățească betonul din toate punctele de vedere, oferim producăto-
rilor de betoane, elemente prefabricate din beton și alte produse din beton, produse de înaltă 
calitate, cu fiabilitate impecabilă; și soluții noi arhitecților și proiectanților pentru construcții cu 
costuri reduse la cele mai înalte standarde. Oriunde v-ați afla în spectrul industriei betonului, 
vă puteți baza pe competențele și expertiza specialiștilor noștri pentru a răspunde nevoilor 
dumneavoastră și pe sprijinul acestora pentru ca proiectul dumneavoastră să fie un succes 
din toate punctele de vedere. 

MC pentru Industria Betonului

Îmbunătățim betonul din toate punctele  
de vedere 

FIELDS OF EXPERTISE
MC FOR  
CONCRETE INDUSTRY

 ■ Beton marfă
 ■ Pavaje
 ■ Prefabricate

 ■ Aditivi 
 ■ Agenţi de protecţie
 ■ Cosmetice pentru beton

 ■ Decofranţi
 ■ Impermeabilizanţi
 ■ Mortare
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MC pentru Infrastructură & Industrie

Construcția și repararea podurilor, tunelurilor, parcărilor multietajate, aero-
porturilor, instalațiilor portuare și sistemelor de canalizare reprezintă acţiuni 
extrem de complexe. Astfel de proiecte au o importanță deosebită pentru 
dezvoltarea unei țări și se bucură de o atenție excesivă din partea presei. 

Chiar și micile defecte sau erori pot duce la consecințe costisitoare, având un impact nega-
tiv asupra reputației și, în situații extreme, pot pune viața în pericol. Prin urmare, asigurarea 
stabilității, rezistenței și durabilității unor astfel de structuri devine extrem de importantă. 
Indiferent dacă activitatea dumneavoastră implică repararea betonului, protecția suprafețelor, 
injecții hidroizolante sau aplicații de sigilare a rosturilor, noi oferim – proiectanților, arhitecților, 
dezvoltatorilor și autorităților publice responsabile - sisteme de produse inovatoare, susținute 
de servicii de consultanţă la cele mai înalte standarde. 

Soluţii personalizate pentru industrie
Același lucru este valabil și pentru clienții noștri din zona industrială, cărora le putem oferi 
soluții personalizate în funcție de cerințele fiecărei aplicații. Produsele noastre sunt rezis-
tente din punct de vedere chimic și mecanic, respectă Legea apelor, cerinţele privind pardo-
selile industriale din industria chimică a sistemelor de pardoseli conductive pentru sectorul 
produselor electronice și suprafețe de înaltă rezistenţă și densitate a sistemelor de protecție 
și de reparare pentru separatoare și stații de epurare a apelor uzate. Cu toate acestea, un 
produs bun nu este suficient pentru a asigura succesul unei acţiuni.
Profesionalismul aplicatorilor este la fel de important. Astfel, aplicatorii noștri sunt instruiți 
cu regularitate pentru utilizarea corectă a sistemelor noastre de produse. De asemenea, 
angajații noștri cu experiență sunt permanent alături de urbaniști, arhitecți și dezvoltatori 
atât în faza de proiectare, cât și pe șantier pentru implementarea proiectelor de construcție 
și reparații. 

Așadar, puteți profita la maximum de expertiza și competențele noastre. Consilierii noștri 
tehnici vor aborda cu grijă cerințele dumneavoastră specifice astfel încât proiectul  
dumneavoastră să fie un succes. 

Sisteme de reparaţii și protecție durabilă  
pentru structuri din beton

 ■ Acoperirea  
pardoselilor

 ■ Consolidări  
structurale

 ■ Decofranţi
 ■ Impermeabilizări
 ■ Mortare

 ■ Repararea betonului
 ■ Sigilanţi
 ■ Sisteme de injectare
 ■ Sisteme pentru tunele 
 ■ Sistemul – Ombran 
pentru canalizare

 ■ Tratamente

FIELDS OF EXPERTISE

 ■ Aerporturi
 ■ Alimentaţie
 ■ Apă potabilă
 ■ Automobile
 ■ Avioane
 ■ Baraje
 ■ Canalizare
 ■ Chimie

 ■ Curăţenie
 ■ Ecluze
 ■ Electricitate
 ■ Eoliene
 ■ Farmaceutică
 ■ Metaurgiel
 ■ Parcări
 ■ Poduri

 ■ Staţii de epurare
 ■ Termocentrale
 ■ Tunele

MC FOR  
INFRASTRUCTURE & INDUSTRY
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Ca parte a autostrăzii A61, Ahrtalbrücke (Podul peste valea Ahr, Germania)  
este traversat în medie de 65.000 de vehicule pe zi. Această sarcină,  

combinată cu influenţa condițiilor climatice și de mediu au dus la o  
deteriorare semnificativă a suprafețelor din beton și în cele din urmă podul  

a avut nevoie de reparații extinse. Diverse sisteme de la MC au fost  
utilizate de către constructor, inclusiv stratul final de protecție
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Sediul central al companiei aeriene Aer Lingus din Dublin, Irlanda, a fost 
reparat cu un sistem de produse din gama MC și apoi prevăzut cu un  
strat de protecție de înaltă performanță, de asemenea, de la MC. Acum, 
beneficiind de rezistență la carbonatare și murdărie, clădirea își poate 
menține aspectul exterior pentru mulți ani de acum înainte. 
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Există cerințe variate și numeroase ce trebuie îndeplinite în construcția  
și utilizarea structurilor clădirilor. În special, în timpul fazei de proiectare, 
planificarea, buna gestionare, raportul calitate-preţ și calitatea diferitelor 
activități sunt de o importanță majoră. Consilierii noștri susțin dezvoltatorii, 
arhitecții și proiectanții, chiar și în fazele de planificare și întocmire a 
specificațiilor pentru licitații , ajutându-i să găsească cea mai bună soluție 
pentru întreprinderea lor.

Echipele noastre vor fi, de asemenea, o prezență constantă pe șantier, pentru a putea 
răspunde rapid și corect la cerințele și provocările clienților. Ei vor sprijini, de asemenea, 
aplicatorii în desfășurarea activității lor, asigurând astfel succesul fiecărei acţiuni care 
implică tehnologie MC.

Sisteme de produse specializate
Oferim partenerilor noștri sisteme de produse specializate pentru etanșarea, protecția și 
repararea clădirilor comerciale și rezidențiale. Soluțiile noastre includ sisteme de hidroizo-
laţii bituminoase și nebituminoase cu eficiență ridicată,super-rezistente, protecții de înaltă 
performanță pentru pardoseli, pereți și tavane și, de asemenea, sisteme de șape, tencuieli 
și mortare.

În ceea ce privește repararea clădirilor și structurilor istorice, oferim, de asemenea, o gamă 
completă de sisteme de produse specializate prin care clădirile de patrimoniu pot căpăta o 
nouă viaţă. Vă puteți baza pe soluțiile noastre de înaltă calitate și pe competența tehnicieni-
lor noștri și, cu siguranță, veți obține certitudinea și fiabilitatea de care aveți nevoie pentru 
proiectele dumneavoastră.

MC pentru Construcţii

Aplicarea celor mai bune soluții pentru  
construcția clădirilor 

FIELDS OF EXPERTISE
MC FOR  
BUILDINGS

 ■ Construcţii Residenţiale & Publice
 ■ Monumente istorice
 ■ Stadioane
 ■ Zidărie

 ■ Agenţi de protecţie
 ■ Cosmetice pentru beton
 ■ Decofranţi
 ■ Hidroizolaţii
 ■ Mortare
 ■ Pardoseli
 ■ Protejareea  
suprafeţelor

 ■ Repararea betonului
 ■ Şape
 ■ Sigilanţi și chituri
 ■ Sisteme de injectare
 ■ Zidărie



MC în Distribuţia materialelor de construcţii

În afară de vânzările directe prin mobilizarea experților noștri tehnici,  
MC furnizează, de asemenea, produse pentru comercializare, permițând 
revânzătorilor să beneficieze de calitatea derivată din activitățile noastre 
complete de cercetare și dezvoltare. Comercializăm produsele noastre sub 
mărci variate, cu comunicările și structurile de portofoliu aferente, adaptate 
fiecărui public-țintă. Acest lucru este necesar pentru satisfacerea cerințelor 
fiecărei structuri specifice și integrarea variațiilor regionale. 

De la sisteme de sigilare pentru băi, bucătării și piscine, la adezivii pentru plăci ceramice și 
chituri de etanșare și de la sistemele profesionale pentru pardoseli la pereţi cu un aspect 
plăcut și sisteme de hidroizolații, clienții pot găsi produse specifice cerințelor, susținute de 
know-how-ul MC privind materialele chimice pentru construcții cu peste 50 ani experiență 
în producție și aplicare. 

Produse şi servicii de cea mai înaltă calitate
Suntem mândri pentru că suntem priviți drept un partener de încredere de către clienții 
noștri comerciali, un partener care se angajează să le protejeze reputația și poziția în piață 
prin furnizarea produselor de înaltă calitate și inovații sustenabile. 

Activitatea noastră începe cu adevărat în momentul în care unul dintre produsele noastre 
este lansat pe piață. Asigurăm asistență completă revânzătorilor prin servicii de marketing 
și instruire pentru a ne asigura că, la rândul lor, clienții acestora sunt bine priviți. Indiferent 
că se află pe șantier sau la birou, ne sprijinim partenerii comerciali, aplicatorii și clienții 
finali din toate punctele de vedere; de la familiarizarea cu sistemele noastre de produse 
până la aplicarea lor finală. 

Sisteme de produse 
adaptate pentru revânzare
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Botament este sinonim cu un sistem de
materiale de construcții de calitate pro-
fesională, comercializate prin interme-
diul comercianților pentru constructori 
și care acoperă totul, de la imperme-
abilizare la reparații și placări, și de la 
sisteme de pardoseli, până la crearea
de grădini și peisagistică.

www.botament.com

Ultrament ofera consumatorilor finali 
produse de înaltă calitate pentru pentru
construirea de pereţi din gps-carton, 
hidroizolare, protectie lemn, prevenirea
mucegaiului și îndepărtarea și pentru 
decorarea pereţilor – toate vândute 
prin magazine de bricolaj.

www.ultrament.com
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Fie că este vorba de construcții rezidențiale, lucrări de renovare, 
pardoseli noi sau un nou set de baie, companiile din grupul nostru sunt 

un partener de încredere , oferind magazinelor sisteme de materiale de 
construcţii pentru profesioniști. Aplicatorii apreciază calitatea înaltă  

a produselor furnizate: acestea pot fi aplicate cu ușurință,  
rezultând lucrări fiabile, care durează mult timp după finalizare.
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In mod constant-orientaţi către client

Proiectele noi de construcţii și cele de reparații reprezintă acțiuni complexe, 
care invariabil, comportă diverse provocări. De la debut și până la finalizare, 
ne asigurăm că partenerii noștri beneficiază de cele mai bune servicii de 
asistență, expertiză personalizată ce rezultă în soluții practice și practicabile 
de top. 

Indiferent dacă suntem în biroul clientului sau pe șantier, suntem întotdeauna prezenți atunci 
când este nevoie de noi. Menținerea unui dialog constant cu proiectanții și firmele speciali-
zate ne ajută să dezvoltăm soluții individuale, practice, destinate să îndeplinească sarcinile 
în mod corespunzător. Susținuți de deceniile de experiență și activitățile de cerecetare și 
dezvoltare continue, noi știm să determinăm cauza problemei și să generăm soluții cores-
punzătoare pentru a ajunge la rezultatul dorit. 

Noi nu ne lăsăm clienții să se descurce singuri cu produsele. Preferăm să îi familiarizăm cu 
aplicarea tehnologiilor asociate prin cursuri de instruire individuală, permițându-le să obțină 
rezultate bune în timp util. 

Transfer de know-how complet
Vă oferim, de asemenea, o serie de programe de informare, educare și formare bine struc-
turate – de la cursuri și seminarii de aplicare la MC-FORUM-uri și simpozioane aferente. 

Noi derulăm diverse evenimente naționale și internaționale în care promovăm schimbul 
de informații cu profesioniștii din industria de construcții și oferim informații cu privire la 
evoluțiile în sectorul construcțiilor. Aici, de asemenea, accentul se pune pe realizarea unui 
transfer eficient de know-how în beneficiul tuturor, oferind în același timp clienților noștri 
experiență de ultimă oră și actualizări utile pentru operațiunile lor de zi cu zi.

Sprijin proactiv 
pentru parteneri

Planificarea unei soluții de pardoseală industrială în industria alimentară: 
Orice reparație trebuie să fie aliniată în mod individual la cerinţele și 
condițiile specifice predominante. Astfel prezenţa permanentă în șantier, 
ne permite să recomandăm cea mai bună soluție și să sprijinim în mod
adecvat clienții în faza de implementare
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Scopul principal al inovării este de a ne menține cu un pas înaintea celorlalți 
și de a ne dezvolta în afara limitelor actuale ale cunoștințelor – acesta este 
motivul care ne impusionează. Activitățile de cercetare și dezvoltare desfă-
șurate în cadrul noilor produse și sisteme – și astfel, generarea de valoare 
adăugată pentru clienții noștri – reprezintă parte integrantă a culturii noas-
tre corporatiste.

Unul din zece angajaţi sunt implicați în divizia de cercetare și dezvoltare. Chimiștii, minera-
logii și tehnologii de materiale din laboratoarele noastre mențin legături foarte strânse cu 
managementul produsului tehnic și consilierii noștri de specialitate din întreaga lume.

Prin contactul permanent cu clienții noștri și contractorii care operează pe șantiere, primim 
feedback cu privire la zonele cu probleme, informaţii pe care le putem utiliza apoi pentru 
noi dezvoltări. De asemenea, suntem colaboratori permanenţi la proiectele naționale și 
internaționale de cercetare și cooperăm cu universitățile și institutele independente de 
testare a materialelor.

Ajutăm la dezvoltarea inovaţiei
Din acest sol fertil se nasc idei și soluții armonizate cu cerinţele specifice ale partenerilor 
noștri și proiectele lor inovatoare. Într-adevăr, în ultimele cinci decenii, am dezvoltat o serie 
de produse și sisteme care au devenit standarde industriale, oferind beneficii cu valoare 
adăugată, cu performanțe de neatins în trecut, aplicare mai ușoară în condiții meteorologice 
dificile, cu eficiență îmbunătățită a resurselor și, nu în ultimul rând, care asigură o mai mare 
siguranță la locul de muncă. 

Cercetare si Dezvoltare la MC

Dezvoltarea standardelor 
de mâine

MC stabilește în continuu noi standarde prin inovațiile sale: realizările 
noastre de pionierat includ Expert Proof, un sistem de sigilare, fără 
solvenţi și bitum; tehnologia DySC®, un sistem mineral pur de cămașuire 
de protecție pentru conducte și recipiente pentru apă potabilă, oferind 
o densitate și durabilitate neobținute anterior. De asemenea, merită să 
menționăm nou brevetata tehnologie policarboxilat-eter dezvoltată de 
MC pentru aditivi de mortar și beton.
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MC producție la nivel mondial

MC-Bauchemie opereaza aproximativ 20 de centre de producție din întrea-
ga lume în producția de produse chimice și materiale de construcție de  
cea mai înaltă calitate, inclusiv aditivi, mortare, tencuieli, șape, adezivi,  
acoperiri speciale, compuși de injecție de impermeabilizare și masticuri 
pentru îmbinări.

Noi fabricăm aceste produse, folosind materii prime special selectate și formulări dezvol-
tate special în propriile noastre facilități, folosind cele mai avansate tehnologii disponibile 
îmbinate cu know-how-ul angajaților noștri, fie că este vorba în Germania, Rusia, Polonia, 
India sau Brazilia.

Asigurarea calității la nivel mondial
Principiile noastre de bază sunt calitatea și orientarea către client și pe ele se bazează 
activitatea noastră – principii care se aplică tuturor activităților noastre de producție: 
cercetare și dezvoltare și testare în laboratoare, aditivi și produse bituminoase, depozitare 
și logistică. Fabricile noastre sunt certificate ISO 9001. Şi sunt auditate în mod regulat,  
atât de managementul calității propriu MC și agenții externe acreditate.

Laboratoarele noastre din diferite departamente de producție verifică fiecare lot de produs 
înainte de a fi distribuit, imbuteliat, ambalat și expediat. În acest fel, putem fi siguri că 
numai materiale care îndeplinesc cerințele noastre de înaltă calitate, părăsesc fabrica. Prin 
intermediul logisticii noastre moderne ne asigurăm că fiecare comandă ajunge la clienți în 
intervalul dorit. 

Producţie la nivel global bazată 
pe tehnologie avansată

Din 2012, producem nouă generație de aditivi de beton si mortar pe baza  
policar boxilateterilor (PCE). Producția are loc într-o instalație nouă, folosind 
propriul nostru proces, brevetat în conformitate cu cele mai recente stadii  
actuale ale tehnicii. Suntem astfel capabili să dezvoltăm, să testezăm și să 
producem aditivi de beton si mortar independent, mai rapid și mai precis  
aliniat la cerințele clientului.
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„O companie se evidențiază prin angajații săi” – acest citat provine de la 
fondatorul companiei, Heinrich W. Müller și este unul dintre principiile după 
care ne ghidăm. În consecință, avem un anumit set de criterii în funcție de 
care ne dezvoltăm angajaţii, asigurându-le un domeniu dedicat și oportuni-
tăți de a progresa în cariera lor individuală.

Fie că sunt stagiari, absolvenți sau profesioniști, angajații motivați, cu pasiune pentru ceea 
ce fac și cu bun simț sunt întotdeauna bineveniți în compania noastră – în cercetare și 
dezvoltare, în vânzări, în marketing și management de produs, în administraţie, în logistică 
și în producție. Bineînţeles, cunoștințele tehnice sunt foarte importante. Cu toate acestea, 
vom pune accentul pe personalitatea și atitudinea față de muncă a angajatului. Cei care 
au know-how-ul tehnic necesar, care se bucură, de asemenea, să lucreze cu oameni din 
diferite națiuni și culturi și care dau dovadă de deschidere, curiozitate și fiabilitate, sunt 
întotdeauna bine veniţi în MC.

Parcurs personalizat al carierei 
În plus față de etapa individuală de familiarizare, noilor angajaţii le sunt oferite cursuri 
de formare de bază sistematice pentru a fi introduși în tehnologiile noastre de produse și 
procese, astfel încât aceștia să poată trece rapid la propriile sarcini și proiecte. Pe măsură 
ce acumulează experiență, li se oferă mai multe oportunități de formare – de la cursuri de 
limbi străine, la seminarii interne, specifice legate de proiectele din afacerea noastră și de 
muncă de vânzări.

Oferim o gamă largă de activități care permit o puternică implicare personală combinate cu 
un nivel adecvat de responsabilitate. Beneficiile suplimentare includ, autonomia de luare 
a deciziilor directe și tipuri de oportunități de dezvoltare atractive asociate cu o companie 
proprietate de familie, activă pe plan internațional. Noi nu avem etape fixe în carieră. Mai 
degrabă, este la îndemâna fiecărui angajat să-și construiască propriul drum spre succes. 

Cariere la MC

Avansează cu 
MC-Bauchemie

În afară de cursuri de formare de bază sistematice care sedesfășoară în 
centrul nostru modern de seminar și de formare,oferim angajaților noștri 
familiarizarea individuală, cudezvoltarea profesională continuă pentru  
a-i ajuta să-șimodeleze cariera.
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MC Referinţe

Dezvoltatorii, promotorii, arhitecții, inginerii de planificare si aplicatorii se pot baza 
atât pe sfatul consultanților noştri cu experiență, cât și pe înalta calitate a sistemelor 
noastre de produse.

Mai jos se află o selecție de proiecte majore în care MC a fost implicat recent:

 1. Aer Lingus, Dublin CR, SP

 2. Alqueva Reservoir Dam, Portugal IN

 3. Arlamow Hotel, Poland AD, CA

 4. Bossler Tunnel, Germany AD

 5. Brisbane West Wellenkamp Airport, Australia AD

 6. Cable Tunnel, Singapore IN

 7. City Arena, Trnava Stadium, Slovakia AD, CC, GM

 8. Electro Alfa, Romania FC

 9. Ferenc Metro Station, Budapest, Hungary AD, CC 
 10. LSG Sky Chefs Commercial Kitchen, Germany FC

 11.  Service Hangar of the Special Air Mission Wing  
of Germany’s Federal Ministry of Defence, Germany FC

 12. Maracanã Stadium, Rio de Janeiro, Brazil CR, IN

 13. Schloss Oranienburg (Chateau), Germany MR

 14. Rehabilitation of Sewerage Structures in Hamburg, Germany US

 15. SMART Tunnel, Malaysia IN

 16. Riem Arcaden Multi-Storey Car Park, Munich, Germany CR, FC, IN, SP

 17. Potable Water Tanks in Hinterbrühl, Austria CR, SP

 18. Upper West Berlin, Germany AD, CC, RA

 19. Waterview Tunnel, New Zealand IN

 20. Trairi Wind Farm, Brazil SP

Soluții MC solicitate  
la nivel global 

Pentru alte referinţe …
… accesaţi www.mc-bauchemie.com 

AD Admixtures
CA Curing Agents
CC Concrete Cosmetics
CR Concrete Repair
FC Floor Coatings 
GM Grouting Mortar

IN Injection Systems
MR Masonry Repair
RA Release Agents
SP Surface Protection
US Underground Sewer Systems
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MC-Bauchemie SRL
Com. Dărmănești, Nr. 1420
CP. 137185, Jud. Dâmbovița
România

Tel: +40 245 20 70 70 78
Fax:  +40 245 20 70 79

info@mc-bauchemie.ro
www.mc-bauchemie.ro

Detalii contact


