
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deschidem noi perspective 
 

De consultanta pentru producția dumneavoastră de beton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

Noi asigurăm amestecuri stabile și libertate de creație. 

    Beton pe comandă. 
Betonul înseamnă înalta tehnologie, betonul înseamnă design – 
el trebuie să fie durabil și stabil, rezistent contra intemperiilor, 
acizilor și degradării, precum și deosebit de fluid sau 
autocompactant. Și toate acestea în condiții de maximă calitate 
a suprafeței și de calitate ridicată constantă, care depășește 
standardele. Pe scurt: Dumneavoastră căutați un beton care să 
satisfacă cele mai ridicate pretenții. Noi vă îndeplinim această 
dorință.. 

 
                                                                                                         Noi ne implicăm. 

Vă oferim consiliere la fața locului și găsim împreună cu 
dumneavoastră compoziția corectă de beton pentru fiecare 
utilizare în parte. În acest fel vă oferim nu doar o serie de 
avantaje calitative sigure, ci și o mare libertate de acțiune. Căci 
oricât ar fi de necesar un material de construcție personalizat, 
la fel de important este și un amestec stabil. 

MC-Bauchemie vă oferă soluții adaptate individual la 
necesitățile dumneavoastră și fac față oricărei provocări - 
oricărei cerințe ridicate în materie de construcție, durabilitate, 
creativitate și rezistență la factorii externi nefavorabili. MC-
Bauchemie oferă o paletă largă de sisteme concertate din 
aditivi și adaosuri. Noi cercetăm și dezvoltăm permanent noi 
produse pentru a vă putea oferi cele mai moderne tehnologii, 
capabile să corespundă celor mai neobișnuite cerințe. 

 
 
 

Avantajele dumneavoastră: 
Stabilire optimă a compoziției, dozării și tehnicii de 
aplicare datorită consilierii personale 

Asistență în timpul procedurii de ofertare 
 

Durabilitate în timp  

Rezistență ridicată la uzură 

Rezistență ridicată împotriva substanțelor chimice 

Rezistență ridicată la îngheţ-dezgheț şi sare de 

degivrare 

Posibilitatea unor elemente de construcție cu dimensiuni mici 

 

 

[ ... mai multă diversitate ] 
Diversitatea este o provocare. 
Producția de betoane, elemente 
prefabricate, producția de elemente de 
beton – cu noi veți reuși întotdeauna să 
mentineti echilibrul între producția 
economică și produsele Hightech.  Noi vă 
asigurăm condițiile: compoziții optime de 
beton, materiale alese cu grijă și aditivi 
rezistenți, de o calitate ridicată. Consilierea 
tehnica gratuită este întotdeauna inclusă. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Producția de betoane – noi mișcăm lucrurile din loc. Elemente prefabricate – Calitatea este vizibilă. 
 

Simplu. Sigur. 
Optimizarea consistenței și a lucrablității - acesta este 
obiectivul nostru comun în cazul producției de betoane, 
deoarece caracteristicile optime ale betonului 
dumneavoastră proaspăt sunt determinante pentru 
calitatea produsului final, pentru stabilitate, durabilitate 
și aspect. O condiție pentru o producție optimă de 
betoane este ca materia primă, logistica și planificarea 
internă să fie perfect complementare.  Și mai ales 
contează ca, la final, consistența să se potrivească 
perfect pe șantier. Datorită fluidificatorilor și 
plastifianților de calitate ridicată, cu aditivii antrenori de 
aer, stabilizatorii sau întârzietorii de priză de la MC, 
controlați cu precizie caracteristicile dorite pentru cele 
mai variate tipuri de ciment și metode de prelucrare – 
oferind astfel clienților dumneavoastră siguranța maximă 
privind calitatea rezultatului final. 

La noi găsiți tot. 
De la produse clasice precum Centrament sau Muraplast 
până la îmbinarea perfectă dintre lichefiere și robustețe, 
întruchipată de noile generații MC-TechniFlow și MC-
PowerFlow, de la terase până la zone comerciale, de la 
poduri până la turnuri de răcire, noi vă oferim soluția 
potrivită pentru fiecare solicitare. Și datorită Centrilit NC 
”aducem pe calea cea dreaptă” chiar și betonul de înaltă 
performanță, rezistent la acizi. 

Avantajele dumneavoastră: 
                Optimizarea caracteristicilor betonului proaspăt și         

                betonului turnat 

Lucrabilitate ridicată 
 

Consistență de durată 

Întârziere ușoară de priză 

Siguranță maximă privind calitatea 

rezultatului  

Concepte inovatoare de logistică 

Produse de calitate 
Calitatea este vizibilă. Acest lucru este valabil mai 
ales pentru elementele prefabricate cu o calitate 
ridicată a suprafeței și cu muchii perfecte. 
Superplastifianții de înaltă calitate de la MC-
Bauchemie conferă rezistențe initiale în perioade 
scurte de timp. În acest fel, puteți decofra în timp util 
și obțineți cu exactitate caracteristicile dorite pentru 
betonul turnat. Datorită aditivilor eficienți economisiți 
apă și în acest fel creșteți rezistența inițială a 
betonului dumneavoastră. La toate acestea se 
adaugă faptul că optimizați suprafețele și stabilitatea 
chiar și la elementele prefabricate fragile. 

 

Dumneavoastră alegeți. 
Plastifianți, superplastifianți, acceleratori, adjuvanți de 
injectare, aditivii antrenori de aer, stabilizatori - MC are 
produsul potrivit pentru fiecare fază de producție și 
prelucrare. Alegeți din seria de produse Muraplast, din 
noua generație de superplastifianți MC-PowerFlow sau 
inovatorul Centrilit NC, un produs pentru cerințele 
speciale, precum betonul de înaltă performanță rezistent 
la acizi. Noi îmbunătățim în mod specific caracteristicile 
betonului dumneavoastră proaspăt și turnat. Aparent 
sau neaparent. 

Avantajele dumneavoastră: 
Decofrare rapidă datorită rezistențelor inițiale ridicate  

Lucrabilitate ridicată  

Calitate vizibil crescută a suprafețelor din beton aparent 

Concepte inovatoare de logistică 

Beton ușor de prelucrat 

[ ... creăm lucruri] 
mărețe ] 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elemente de beton – sunt mereu la vedere. Din practică pentru practică – serviciul nostru de asistență pentru clienți. 
 

Culori intense. 
Cerințele în materie de elemente din beton vibropresat: 
intensitate a culorii, stabilitate și durabilitate, aspect 
exterior plăcut și calitate a suprafeței; sunt ridicate. 
Datorită aditivilor de la MC aduceți împreună eficacitatea 
ridicată, suprafete de caliate și produsele avansate din 
punct de vedere tehnic. Un avantaj important: optimizați 
stabilitatea betonului proaspăt și faceți astfel posibilă o 
decofrare rapidă. Aditivii speciali protejează elementele 
din beton de calitate, precum pavajul de diferite culori – 
împiedicând în același timp apariția eflorescenței. 

 
Noi luăm măsuri. 
Vă oferim de la aditivi speciali pentru plastifiere și 
compactare, intensificatori de culoare, inhibitori de 
eflorescență – produse certificate pentru cosmetizarea   
și întreținerea betonului, toate adaptate proiectului 
dumneavoastră. În cazul în care cerințele în materie de 
aspect și rezistență sunt deosebit de ridicate, aveți 
încredere în soluțiile personalizate, deosebit de 
eficiente datorită filerelor active nanocristalizate 
alumosilicatice sau a superplastifiantilor. Murasan 
Hydrotech și BWA, Centrilit NC și MC-PowerFlow: 
reprezintă o garanție a celei mai ridicate calități a 
suprafeței, în condițiile unei prelucrări optime. 

          

          Avantajele dumneavoastră: 
Calitate ridicată a betonului datorită unei 

compactări mai bune 

Aspect estetic atrăgător datorită intensității ridicate a 

culorii 

Concepte inovatoare de logistică 

Experiență. 
La MC, puteți profita de produse și sisteme orientate 
spre practică, concepute special pentru o prelucrare 
simplă și eficientă – și permanent bazate pe cele mai 
noi tehnologii și cunoștințe. Angajații noștri din 
domeniul cercetării, dezvoltării și tehnicii de aplicare 
reprezintă garanția unei soluții personalizate pentru 
dumneavoastră, clienții noștri. Acest lucru și dialogul 
permanent cu partenerii noștri reprezintă baza pentru 
soluțiile care fac din produsele MC adevărate standarde 
deschizătoare de drumuri. 

 
Competență. 
Sunteți proiectanți, operatori sau utilizatori de construcții 
sau instalații ori ai unei companii de implementare? 
Serviciul nostru ultra-calificat de asistență pentru clienți 
vă consiliază în mod competent și personalizat. Și ne 
face plăcere să ne oferim serviciile și la fața locului. 

 
Noi depășim orice granițe 
Vă așteptați la servicii care depășesc limita 
obișnuită. MC înseamnă: siguranța calității 
rezultatului datorită unor sisteme economice 
pentru cele mai ridicate cerințe. 

Avantajele dumneavoastră: 
Consiliere la fața locului prin intermediul unor 
specialiști cu experiență – în stabilirea unei 
compoziții optime. 

Instruire privind produsele și sistemele de produse 
 

Consiliere privind toate aspectele 
normativelor (de exemplu Normativul 
privind producerea betonului EN 206-1)  

Vă punem la dispoziție un colaborator personal 
extern, care vă optimizează individual comanda - în 
conformitate cu necesitățile și timpul 
dumneavoastră. 

[ ... Funcționalitate și design ] 



 

Creăm noi perspective Cu un 
partener de service pentru 
producția dumneavoastră de 
beton 

 
  Stabilire optimă a compoziției, dozării și 

tehnicii de aplicare datorită consilierii 
personale 

 
 Asistență în timp procedurii de ofertare 

 
 Durabilitate și intensitate ridicată 

 
 Rezistență ridicată la uzură 

 
Rezistență ridicată împotriva substanțelor      
chimice agresive 

 
Rezistență ridicată la îngheț-dezgheț şi sare de 
degivrare 

 
Posibilitatea unor elemente de construcție 
cu dimensiuni mici 

 
Informații 

 
Solicitați-le acum - prin poștă, fax sau e-mail! 

 
 
Da, vreau... 

 
… să îmi trimiteți mai multe informații 

despre producția de betoane. 

… să mă contactați! 
 

… să mă convingeți de produsele, sistemele și serviciile 
MC, printr-o demonstrație directă! Stabiliți un termen 
împreună cu mine. 

 
 
 
 
Firma: 

Nume: 

Adresă: 

 
 

 
Telefon: 

E-Mail: 

 
 
 

MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. 
KG Construction  Chemicals 
Am Kruppwald 1– 8 
46238 Bottrop 

MC-Bauchemie Romania SRL 
Construction Chemicals 
Com. Darmanesti, nr. 1420 
137185 Darmanesti Jud. Dambovita  

 
Romania: 
Telefon: +40 (0) 245 207-070 
Telefax: +40 (0) 245 207-079 

 
 

office@mc-bauchemie.ro 
www.mc-bauchemie.ro  

 
 

 


