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Contact details  
Construction Chemicals

Îmbunătăţit cu polimeri

K  

K  

Pregătit de utilizare

Rezistent  la  mediu  şi  îngheţ-dezgheţ

K  Culori rezistente la uzură şi lumină solară

K Aplicabil prin pulverizare cu utilaje speciale

K  Gamă variată de culori

Phone: +40 245 207070-78
Fax:    +40 245 207079

construction-chemicals@mc-bauchemie.ro
www.mc-bauchemie.ro

Prezentare generală a culorilor
MC-Bauchemie SRL
Comuna Dărmaneşti   
nr.1420 CP 137185 Judeţ 
Dâmboviţa
România 

Suprafete de beton deteriorate pot fi reparate 
cu ușurință și transformate într-un beton 
aparent de calitate cu sistemul de cosmetizare 
Powertop.

Powertop 
Culoarea perfectă pentru 
suprafeţe perfecte din beton
 

Powertop
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F rapid F rapid F rapid

G lang gri G rapid gri G extra gri G ultra gri ciment gri deschis gri beton                            gri obişnuit 

Vă rugăm să aveţi în vedere: Culorile pot diferi de cele din mostrar 
din  motive tehnice datorită imprimării şi datorită compoziţiei 
suportului. Vă rugăm să testaţi mai întâi culoarea pe o zonă limitată. 
Culorile pot fi evaluate cu exactitate doar când sunt complet uscate.

Mortar grosier aplicare într-un singur strat de la 5 
mm la 25 mm şi în doua straturi  pâna la 50 mm. 
Ideal pentru repararea muchiilor deteriorate.

Timp de lucru  (la 20 °C) approx. 20 min. 
K  Pentru suprafeţe deteriorate ≤ 1m²

Poate fi folosit la suprafeţe ≥ 1m²

Pentru aplicare în strat de 6 mm până la 40 mm  
(singur strat) şi în două straturi  până la 80 mm

Mortar fin de înaltă calitate aplicabil într-un 
singur strat până la 6 mm potrivit finisării 
suprafeţelor netede. Culorile pot fi mixate 
între ele.

Suportul trebuie să fie corespunzător rezistent, curat, ferm, stabil si fara materiale care ar putea afecta aderenta. 
Substratul trebuie să fie pre-umezit, astfel încât zona să fie umedă, dar încă absorbantă.

alb gri deschis gri piatră gri gri beton gri obişnuit anthracit

Pentru  mai  multe  informaţii  despre  caracteristicile  produsului  şi 
aplicare, vă rugăm să consultaţi indicaţiile de aplicare a cosmeticelor 
de  beton  şi  fişele  tehnice.  Înainte  de  aplicare  consultaţi  fişele 
tehnice şi de securitate. 

Timp de lucru (la 10 °C) approx. 10 min.
K Pentru suprafeţe deteriorate ≤ 1m²

Powertop G lang / G rapid / G extra / G ultra Powertop F extra fein

Powertop Powertop G

Powertop G lang 
K  

Powertop G rapid
K  

Pwertop G extra
K Armat cu fibre 
K  

Powertop G ultra
K Agent de amorsare integrat 

Powertop F

Powertop F lang
Timp de lucru (la 20 °C) approx. 30 
min.Powertop F rapid
Timp de lucru (la 10 °C) approx. 15 min.

Powertop F extra fein
Mortar super fin de înaltă calitate aplicabil 
într-un singur strat până la 3mm, dedicat 
finisării suprafeţelor Super Fine. Culorile 
se  pot mixa între ele. 

Sistemul Powertop

Mortar fin şi super fin  Powertop F lang / F rapid / F extra fein

Mortar grosier                                       Powertop G lang / G rapid / G extra / G ultra

Amorsă                                                 Powertop-Haftbrücke (integrat în G ultra)

Suport*                                              beton

Powertop F lang / F rapid (F rapid numai 3 culori)

Gama de cosmetizare Powertop este un sistem
complet de mortare de calitate superioară, 
fine şi grosiere, îmbunătăţite cu polimeri . 
Mortarele de cosmetizare Powertop oferă 
betonului Dumneavoastră suprafeţe cu un 
finisaj de calitate incontestabilă.


