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MC-Quicktop 
Mortare de reparaţii 
pentru suprafeţe de 
beton
Suprafeţele de beton deteriorate pot fi 
reprofilate uşor şi rapid cu sistemul de reparare 
MC-Quicktop

K Cu adaos de polimeri

K Gata de utilizare

K  Rezistent la îngheţ - dezgheţ

K  Pigmenţi rezistenţi la acţiunea 
UV şi la abraziune 

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

Phone: +40-245-20 70 70 -71
Fax:    +40 245 207079

MC-Bauchemie SRL 
137185 DĂRMĂNEŞTI 1420 
Jud. Dâmboviţa

Detalii de contact  
Construction Chemicals

MC-Quicktop
Paletă de culori



light grey grey medium grey  concrete grey

cement greygrey white concrete grey medium grey

K  

K  

K  

MC-Quicktop
Gama de mortare MC-Quicktop oferă un sistem 
gata preparat pentru cosmetizarea betonului

Cu adaos de polimeri

K Gata  de  utilizare

K  Rezistent la îngheţ-dezgheţ

K Pigmenţi rezistenţi la acţiunea UV şi abraziune

De avut în vedere: Culorile pot diferi de cele de pe 
paleta de culori din motive tehnice care tin de tipărire 
și de materialul substratului. Vă rugăm să verificați 
culoarea mai întâi pe o zona eșantion.

Culoarea poate fi evaluată cu exactitate numai atunci când 
este complet uscată. Pentru mai multe informatii despre 
proprietățile produselor și  aplicare, vă rugăm să consultați 
manualul nostru de aplicare a cosmeticelor de beton și fișele
 tehnice și de securitate.

MC-Quicktop HT MC-Quicktop Uni 

MC-Quicktop

MC-Quick HT
K  Mortar super fin pentru aplicare 

într-un singur strat până la 6 mm

       + 70°C  

    muchiilor sparte
K Aplicabil până la temperaturi de substrat de

 K  

Pentru cosmetizarea pe suprafeţe mari și a 

Disponibil în 4 culori care pot fi mixate între ele

Ideal pentru cosmetizarea zonelor de mari  dimensiuni

MC-Quicktop
K   aplicare într-un singur strat până la 6mm Mortar fin   

până la 20 mm 

K  

    

Repararea porilor şi a îmbinărilor 
dintre elementele prefabricate

K  Disponibil în 3 culori care pot fi mixate
 între ele 

MC-QuickTop  Uni
K Mortar   universal aplicabil într-un strat




