BE SURE. BUILD SURE.
Zeker bouwen en renoveren met MC-Bouwchemie
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Wat wij verstaan onder bouwen

Ieder afzonderlijk product kan een sleutelrol spelen voor
een gehele bouwconstructie of de reparatie ervan. Een
verkeerde productkeuze of een gebrekkige toepassing
kan leiden tot schade aan bouwelementen en in het
ergste geval tot levensbedreigende situaties.
Ontwikkelaars, ingenieurs en aannemers dragen dan ook
een grote verantwoordelijkheid.

Wij zijn ons ervan bewust dat niet alleen uw goede naam
en faam op het spel staat, maar dat het ook gaat om de
reputatie van bedrijven evenals de bescherming van
mensen. Daarom wordt elk project door ons even
zorgvuldig aangepakt, zodat we onze klanten en partners
de benodigde veiligheid en innerlijke gemoedsrust
kunnen bieden. U kunt bouwen op ons gefundeerde
technische advies en onze productoplossingen.
Onderdeel van MC zijn, staat voor verantwoordelijkheid
nemen voor levens en reputatie.

Wij nemen bouwen serieus.
BE SURE. BUILD SURE.

Zo gaat u naar de video …
Scan de code of voer
https://youtu.be/JBUJlDb_7gk in uw browser in
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Kort profiel MC

Competent, innovatief
en wereldwijd dicht bij
onze klanten
Al ruim 50 jaar kunnen onze klanten rekenen op de kennis en
kunde en het innovatievermogen van onze medewerkers om hen
de benodigde veiligheid en innerlijke gemoedsrust te bieden.
Tevreden klanten zijn onze graadmeter voor succes. Van Europa
en Zuid-Amerika tot aan Afrika, het Midden-Oosten, ZuidoostAzië en Oceanië.
MC-Bouwchemie staat al ruim 50 jaar voor baanbrekende oplossingen voor het
harden van beton en de bescherming en het onderhoud van bouwconstructies. De
ondernemingsgroep die in 1961 met 25 medewerkers begon, is vandaag de dag
uitgegroeid tot een toonaangevende internationale fabrikant van bouwchemische
producten en technieken met 2500 medewerkers in ruim 40 landen.
Onze klanten zijn actief in uiteenlopende marktsegmenten en hebben elk zeer
specifieke behoeften, bijvoorbeeld wat betreft de vervaardiging van beton of bij de
bouw of renovatie van constructies in infrastructuur, industrie en hoogbouw. Om die
reden bieden we u maatwerkoplossingen in drie marktsegmenten. Onze vakmensen
hebben jarenlange ervaring in het betreffende segment. Ze bieden onze klanten
bekwaam en uiterst zorgvuldig hulp bij het overwinnen van hun uitdagingen. Ze
bekijken een bouwconstructie altijd in het geheel en grijpen hierbij terug op de
individuele systeemoplossingen die we in de loop van ruim een halve eeuw hebben
ontwikkeld voor de specifieke eisen op tal van toepassingsgebieden. Deze kunt u
vinden bij onze expertisegebieden.
MC FOR
CONCRETE INDUSTRY

MC FOR
INFRASTRUCTURE & INDUSTRY

MC FOR
BUILDINGS

Oplossingen voor het optimaliseren van de eigenschappen van
beton bij fabrikanten van transportbeton, betonwaren en prefabbeton

Oplossingen voor de industrie,
wegenbouw en infrastructuur voor
toelevering en afvalverwijdering

Oplossingen voor hoogen woningbouw en voor de
restauratie van historische
gebouwen

FIELDS OF EXPERTISE
■ betonwaren
■ prefabbeton
■ transportbeton

FIELDS OF EXPERTISE
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
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auto-industrie
bruggen
chemische industrie
dammen
elektrotechnische
industrie
luchthavens
zuiveringsinstallaties
krachtcentrales en
schoorstenen
voedingsindustrie
luchtvaart

■
■
■
■
■
■
■
■
■

metaalindustrie
parkeergarages
farmaceutische
industrie
cleanrooms
sluizen
drinkwater
tunnels
ondergrondse
afvalwatersystemen
windkracht

FIELDS OF EXPERTISE
■
■
■
■

historische gebouwen
hoogbouw
metselwerk
stadions

Wereldwijd dicht bij de klanten …
… ook in Nieuw-Zeeland: de Waterview Tunnel behoort tot een
van de grootste infrastructuurprojecten van het land. De tunnel
beschikt over twee naast elkaar liggende tunnelbuizen met een
breedte van telkens ongeveer 13 meter. Tijdens de
bouwwerkzaamheden drong vanuit de omliggende bodemwater
naar binnen, waardoor de voegen tussen de betonnen
prefabelementen afgedicht werden. De opdrachtgever en
ontwikkelaar hebben gekozen voor een injectiesysteem van MC
dat in tests overtuigde. Het project wordt sindsdien door een
erkende aannemer uitgevoerd en door MC begeleid.
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Het buitenmagazijn van betonnen tunneldelen voor de bouw van de
Boßlertunnel op het nieuwe traject Wendlingen–Ulm. De tunnel
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wordt met een lengte van 8,8 kilometer een van de langste
spoorwegtunnels van Duitsland. De betonnen tunneldelen worden
met een krachtig vloeimiddel van MC vervaardigd dat voor een
hoge beginsterkte en hoogwaardige betonnen oppervlakken zorgt
bij een kostenefficiënte dosering.

MC for Concrete Industry

Beton op elk vlak
verbeteren
Of u nu een architect, aannemer, ontwikkelaar of fabrikant van
transportbeton, prefabbeton of betonwaren bent, u profiteert
allemaal van de hoge kwaliteit van onze hulpstoffen voor beton en
mortel, van onze nabehandelings- en scheidingsmiddelen en van
onze betoncosmetica.
Van betontechnologisch advies, voorafgaande tests in laboratoria voor
bouwmaterialen en de begeleiding bij geschiktheidstests tot aan de hulp bij het
instellen van de dosering en de milieuvriendelijke levering van hulpstoffen voor
beton via tankwagens of verwisselbare reservoirs: wij ondersteunen onze partners
van A tot Z. Met onze moderne en op de betreffende toepassing toegesneden
productsystemen zorgen we ervoor dat de kwaliteit en productie van beton en
betonproducten wordt verbeterd en dat de verwerking en nabehandeling wordt
vereenvoudigd.
Breed productassortiment voor productie van beton
Of het nu gaat om de beginsterkte, eindsterkte, dichtheid, bestendigheid,
oppervlakte-eigenschappen of verwerking, met onze hulpstoffen kan elk
prestatiekenmerk van beton doelgericht worden bereikt. Onze
nabehandelingsmiddelen beschermen het verse beton tegen uitdroging. Onze
scheidingsmiddelen zorgen ervoor dat het beton optimaal loskomt van de
bekisting en dat er hoogwaardige betonoppervlakken ontstaan. Ook in het geval
dat er tijdens het transport of ter plekke op de bouwlocatie beschadigingen
ontstaan, hebben we een uitgebreid betoncosmeticaprogramma. Zo kunnen
oneffenheden achteraf worden gerepareerd, zodat het beton er weer puntgaaf
uitziet.
Op deze manier bieden we fabrikanten van transportbeton, prefabbeton en
betonwaren hoogwaardige en betrouwbare producten. Architecten en
ontwikkelaars over de hele wereld beschikken zo over nieuwe mogelijkheden om
technisch geavanceerd en kostenefficiënt te bouwen. We helpen hen om beton op
elk vlak te verbeteren. Maak gebruik van de kennis en kunde van onze bekwame
betonadviseurs die met de grootste zorg uw specifieke verzoeken behandelen.
MC FOR
CONCRETE INDUSTRY
■
■
■

betoncosmetica
nabehandeling
beton
scheidingsmiddelen
beton

FIELDS OF EXPERTISE
■
■
■

hulpstoffen beton
hydrofobering
gietbeton en
vulmortel

■
■
■

betonwaren
prefabbeton
transportbeton
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MC for Infrastructure & Industry

Betonnen constructies duurzaam
renoveren en beschermen
De bouw en renovatie van bruggen, tunnels, parkeergarages,
luchthavens, haveninstallaties of afvalwatersystemen zijn meestal
erg complex van aard. Dit soort projecten zijn van groot belang voor
de ontwikkeling van een land en staan vaak onder een aanzienlijke
maatschappelijke druk.
Zelfs minieme fouten kunnen kostbare consequenties hebben, reputaties kosten
en in het ergste geval zelfs mensenlevens in gevaar brengen. Het is daarom des
te belangrijker om de stabiliteit, bestendigheid en houdbaarheid van deze
bouwconstructies duurzaam te waarborgen. Ongeacht of het gaat om
betonreparatie, oppervlakbescherming, injectie of afdichting van voegen, we
bedienen ontwikkelaars, architecten, opdrachtgevers en overheidsinstanties met
innovatieve productsystemen en een unieke service.
Individuele oplossingen voor de industrie
Hetzelfde geldt voor de industrie. Zo veelzijdig en specifiek als de eisen van
industriële bedrijven zijn ook onze oplossingen: van zeer chemisch en
mechanisch bestendige industriële vloeren voor de chemische industrie conform
de Duitse Wet op de huishouding (WHG), geleidende vloersystemen voor de
elektronicasector en zeer dichte oppervlakcoatings tot aan de systemen ter
bescherming en renovatie van bezinkers of zuiveringsinstallaties.
Er is echter meer nodig dan alleen een goed product om het succes van
werkzaamheden te waarborgen. Een professionele verwerking is even belangrijk.
Daarom geven we regelmatig training aan aannemers, zodat ze onze
productsystemen op de juiste wijze kunnen toepassen. Verder ondersteunen onze
ervaren medewerkers de ontwikkelaars, architecten en opdrachtgevers al tijdens
de ontwerpfase en staan ze hen ook ter plekke bij de uitvoering van hun bouw- en
renovatieprojecten bekwaam van dienst.
Maak gebruik van onze langdurige ervaring en uitgebreide kennis en kunde. Onze
vakmensen behandelen met de grootste zorg al uw specifieke verzoeken, zodat
uw project een succes wordt en u rustig achterover kunt gaan leunen.
MC FOR
INFRASTRUCTURE & INDUSTRY
■
afdichtingen
versterking onderdelen
■
betonreparatie
nabehandeling beton ■
scheidingsmiddelen
beton
■
■ vloercoatings
■ dichtingsmateriaal
voegen
■ injectiesystemen

■
■
■
■
■
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Montan –
tunnelbouwsystemen
oppervlakbescherming
Ombran ondergrondse
afvalwatersystemen
gietbeton en vulmortel

FIELDS OF EXPERTISE
■
■
■
■
■
■
■

auto-industrie
bruggen
chemische
industrie
dammen
elektrotechnische industrie
luchthavens
zuiveringsinstallaties

■ krachtcentrales en
■
■
■
■
■

schoorstenen
voedingsindustrie
luchtvaart
metaalindustrie
parkeergarages
farmaceutische
industrie

■
■
■
■
■
■

cleanrooms
sluizen
drinkwater
tunnels
ondergrondse afvalwatersystemen
windkracht

Op een dag passeren gemiddeld 65.000 voertuigen de brug over
het Ahrdal die deel uitmaakt van de snelweg A 61. Deze
belasting, in combinatie met weersomstandigheden en
omgevingsinvloeden, hebben het betonoppervlak aanzienlijk
beschadigd, waardoor de brug ingrijpend gerepareerd moest
worden . Voor de afsluitende oppervlakbescherming maakte de
uitvoerende onderneming gebruik van een systeem van MC.
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Het hoofdkantoor van de vliegtuigmaatschappij Aer Lingus in
Dublin is met een beproefde systeemopbouw van MC
gerenoveerd en aansluitend met een krachtige coating van MC
beschermd. Zo is het gebouw duurzaam beschermd tegen
carbonatatie en vuil en blijft het er van buiten lang mooi uitzien.
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MC for Buildings

De beste oplossingen in
hoogbouw toepassen
De eisen aan de bouw en het gebruik van hoogbouwconstructies
lopen zeer uiteen. Een soepel verloop, kostenefficiëntie en kwaliteit
van bouw- of renovatiewerkzaamheden spelen een belangrijke rol.
Onze adviseurs bieden al tijdens de ontwerp- en
aanbestedingsfase ondersteuning aan opdrachtgevers, architecten
en ontwikkelaars en helpen hen bij het vinden van de beste
oplossing voor hun werkzaamheden.
Verder zijn ze aanwezig op de bouwlocatie om snel en flexibel op hun wensen
en uitdagingen in te kunnen spelen. Desgewenst kunnen ze ook de aannemer
ter plekke bij de uitvoering helpen en zo waarborgen dat de werkzaamheden
slagen.
Gespecialiseerde productsystemen
We bieden onze partners die in de hoogbouw actief zijn gespecialiseerde
productsystemen voor de afdichting, bescherming en reparatie van constructies
uit de industriële bouw en woningbouw. Hiertoe behoren bitumineuze en
bitumenvrije afdichtingssystemen en zeer bestendige, krachtige coatings voor
vloeren, muren en plafonds evenals dekvloersystemen, pleisters en mortels.
Ook voor de restauratie van historische gebouwen hebben we een hele reeks
speciale productsystemen aan de hand waarvan waardevolle bouwconstructies
duurzaam worden beschermd tegen water en schadelijke zouten en de waarde
ervan op lange termijn wordt gewaarborgd. Maak gebruik van onze
hoogwaardige oplossingen en onze bekwame adviseurs.
Zorg voor de benodigde zekerheid voor uw werkzaamheden.

MC FOR
BUILDINGS
■ afdichtingen
■ renovatie van oude

■
■
■
■
■

gebouwen en
metselwerk
betonreparatie
betoncosmetica
nabehandeling beton
scheidingsmiddelen
beton
vloercoatings

FIELDS OF EXPERTISE
■ dekvloersystemen
■ dichtingsmateriaal

voegen
■ injectiesystemen
■ oppervlakbescherming
■ gietbeton en vulmortel

■
■
■
■

historische gebouwen
hoogbouw
metselwerk
stadions
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MC voor de handel

Productsystemen op
maat voor de handel
Naast de technische directe verkoop biedt MC zijn 50 jaar
vakbekwaamheid ook aan via de handel. Om tegemoet te komen
aan de veranderende behoeften van verschillende handelspatronen
en regionale verschillen, verkopen wij onze handelsproducten via
verschillende merken, waarbij de communicatie en het assortiment
is afgestemd op de betreffende doelgroep.
Van afdichtingssystemen voor baden, keukens en zwembaden, en tegellijm,
voegmortel of professionele vloersystemen tot aan visueel aansprekende
wanddecoratie of afdichtingen van bouwconstructies: klanten vinden telkens
producten die op hun specifieke wensen zijn afgestemd en die het resultaat zijn
van de bouwchemische kennis van MC en ruim 50 jaar ervaring.
Hoogwaardige producten en eersteklas service voor de handel
Ook in de handel streven we altijd het doel na om een vertrouwde en betrouwbare
partner te zijn die zich ervoor inzet de reputatie van handelspartner te beschermen
en zijn marktpositie te versterken met behulp van hoogwaardige producten en
duurzame innovaties.
Met het opnemen van een product in de lijst begint het werk voor ons pas echt.
Naast de intensieve ondersteuning van de handelspartner zorgen we even goed
voor zijn klanten, aangezien we vergaande promotie- en opleidingsactiviteiten
verrichten. Of het nu op de bouwlocatie of op kantoor is, we begeleiden onze
handelspartners, aannemers en eindklanten van de kennismaking met onze
productsystemen tot aan de toepassing ervan.

De naam Botament staat voor

behoud van constructies, en het leggen

Ultrament biedt eindconsumenten
hoogwaardige producten voor
droogbouw, afdichting,
houtbescherming, schimmelwering
en wanddecoratie die kunnen
worden verkregen via bouwmarkten

van tegels en vloersystemen tot aan de

en de doe-het-zelf-handel.

systeembouwmaterialen van
professionele kwaliteit die via de
vakhandel voor bouwmaterialen worden
verkocht: van de afdichting en het

tuin- en landschapsbouw.

www.botament.de
12

www.ultrament.de

Of het nu gaat om woningbouw, renovatie, nieuwe vloeren of de
plaatsing van een bad, onze dochterondernemingen zijn betrouwbare
partners van de handel en bieden klanten systeembouwmaterialen voor
professionals. De gebruikers waarderen de hoogwaardige producten
vanwege de gemakkelijke verwerking en betrouwbare werking waar men
langdurig plezier van heeft.
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Altijd dicht bij de klanten

Partners deskundig helpen
en adviseren
Nieuwbouw- en renovatieprojecten zijn complexe opdrachten waar
veel uitdagingen aan kleven. Wij helpen en adviseren onze klanten
van begin tot eind: persoonlijk, vakbekwaam en met praktijkgerichte
oplossingen
Of het nu gaat om het ontwerpbureau of de bouwlocatie ter plekke, wij zijn daar
waar onze partners ons nodig hebben. In een voortdurende dialoog met
ontwikkelaars en bouwbedrijven ontwikkelen we individuele, praktijkgerichte
oplossingen. Op basis van onze decennialange ervaring en onze voortdurende
inspanningen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling weten we wat het is
om alles uit te diepen en tot gedetailleerde oplossingen te komen die zich in de
praktijk bewijzen.
We bieden onze klanten niet simpelweg onze producten en laten hen dan hun
gang gaan, maar bieden onze klanten individuele trainingen in de toepassing van
onze producttechnologieën. Zo helpen we hen om telkens opnieuw goede
resultaten te boeken.
Gedegen kennisoverdracht
Wij bieden onze klanten bovendien een hele reeks gedegen
informatiebijeenkomsten, trainingen en vervolgtrainingen aan, van opleidingen
voor aannemers en seminars tot aan het MC-FORUM en symposia.
In het kader van de nationale en internationale evenementen stimuleren we de
uitwisseling van ervaringen met spelers uit de bouwsector en informeren we over
de algemene ontwikkelingen in de bouw. Een gedegen kennisoverdracht staat ook
hier centraal. Zo geven we onze klanten een kennisvoorsprong en nuttige
informatie voor de dagelijkse werkpraktijk.

Ontwikkeling van een oplossing voor een industriële vloer in
de voedingsindustrie: Aangezien elke renovatie afzonderlijk
op de specifieke oorzaken en randvoorwaarden dient te worden
afgestemd, vormen we er ons ter plekke een beeld van, werken
de beste oplossing voor de betreffende werkzaamheden uit en
begeleiden we onze klanten ook bij de uitvoering ervan.
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MC onderzoekt en ontwikkelt

Nu de normen van de toekomst
ontwikkelen
Innovatie verplicht en we zijn steeds een stapje voor op de gevestigde
norm: dat is onze ambitie. Het onderzoeken en ontwikkelen van
nieuwe producten en systemen is stevig verankerd in ons bedrijf. Dat
is een van de redenen van ons succes en tegelijkertijd een
toegevoegde waarde voor onze klanten.
Tien procent van onze medewerkers is werkzaam op het gebied van onderzoek en
ontwikkeling. De chemici, mineralogen en technici op het gebied van
bouwmaterialen uit onze laboratoria werken wereldwijd nauw samen met het
technisch productmanagement en onze vakmensen uit de verkoop.
Door het voortdurende contact met onze klanten en de uitvoerende ondernemingen
verkrijgen we ter plekke informatie over de problemen. Deze informatie gebruiken
we als input voor het ontwikkelen van nieuwe producten. We verlenen daarnaast
regelmatig onze medewerking aan nationale en internationale onderzoeksprojecten
en werken samen met universiteiten en externe materiaaltestbureaus.
Vruchtbare bodem voor innovatie
Op deze bodem gedijen innovatieve ideeën en oplossingen die zijn toegesneden
op de specifieke wensen van onze partners ter plekke. Zo hebben we de afgelopen
vijf decennia een reeks producten ontwikkeld die een werking hadden die niet
eerder was bereikt, die de verwerking onder moeilijke weersomstandigheden
vergemakkelijken, die middelen besparen en bovendien de veiligheid op het werk
verbeteren. Deze zijn later tot industrienormen verworden.

MC stelt met innovatieve ontwikkelingen voortdurend
nieuwe normen: Expert Proof one, een unieke bitumen- en
oplosmiddelvrije afdichtingstechnologie op basis van één
component, de DySC®-technologie, een zuiver minerale
beschermende binnenbekleding voor drinkwaterreservoirs
met een tot nog toe ongekende dichtheid en levensduur,
of de nieuwe gepatenteerde technologie op basis van
polycarboxylaatether (PCE) voor hulpstoffen voor mortels
en beton zijn enkele voorbeelden van de voortrekkersrol
van MC.
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MC produceert wereldwijd

Wereldwijd produceren met de
modernste techniek
Of het nu gaat om hulpstoffen, mortels, pleisters, dekvloeren, lijmen,
kleuren, beschermlagen of dichtmateriaal voor voegen of speciale
coatings, MC-Bouwchemie produceert wereldwijd in ruim 20
productiefaciliteiten, bouwchemische producten en bouwmaterialen
van de hoogste kwaliteit.
We maken deze met speciale grondstoffen en formuleringen in onze eigen
productiefaciliteiten. Dit doen we op basis van de modernste techniek en de
kennis en kunde van onze medewerkers in Duitsland, Rusland, Polen, India of
Brazilië.
Kwaliteit wereldwijd borgen
Kwaliteit en klantgerichtheid zijn de beginselen van ons handelen en deze zijn van
toepassing op alle productiegebieden: van de processen op het gebied van
hulpstoffen en bitumen, en onze laboratoria, tot aan de opslag en logistiek. Onze
productiefaciliteiten zijn gecertificeerd volgens ISO 9001. Er worden constant
interne audits uitgevoerd door MC-kwaliteitsborging en er worden daarnaast
regelmatig externe audits uitgevoerd door deskundigen.
Onze laboratoria in de afzonderlijke productiegebieden controleren elke batch
voordat deze wordt afgevuld, verpakt en verzonden. Zo kunnen we waarborgen
dat alleen die producten onze locaties verlaten die aan onze hoge kwaliteitseisen
en normen voldoen. Onze moderne logistiek zorgt er vervolgens voor dat
bestellingen tijdig onze klanten bereiken.

Sinds 2012 produceren we in onze nieuwe productiefaciliteit
volgens een eigen gepatenteerd procedé een nieuwe generatie
hulpstoffen voor beton en mortels op basis van
polycarboxylaatethers (PCE). De productie verloopt via de laatste
technologische inzichten en biedt ons de mogelijkheid om nog
onafhankelijker, sneller en meer op individuele klantwensen
afgestemde hulpstoffen voor beton en mortels te ontwikkelen,
testen en produceren.

19

Loopbaan bij MC

Veilig aan de slag bij MC-Bouwchemie
“Een bedrijf is net zo goed als zijn medewerkers”– het citaat van de
oprichter van ons bedrijf Heinrich W. Müller is zoals altijd een van
onze richtsnoeren. We moedigen onze medewerkers daarom aan al
hun vaardigheden te ontwikkelen en bieden individuele
ontwikkelmogelijkheden.
Of het nu gaat om stagiairs, afgestudeerden van het hoger onderwijs of
professionals, we zijn altijd op zoek naar gemotiveerde medewerkers met passie en
gezond verstand. Dat geldt zowel voor onderzoek en ontwikkeling, verkoop en
productmanagement als administratie, opslag of productie. Gedegen kennis is
weliswaar belangrijk, maar we hechten meer waarde aan de persoonlijkheid en de
arbeidsethos van een medewerker.
Wie de vereiste vakkennis heeft en het daarnaast leuk vindt om met collega's uit
verschillende landen en culturen samen te werken en een dosis openheid,
nieuwsgierigheid en betrouwbaarheid aan de dag legt, is bij MC aan het juiste
adres.
Doelgerichte loopbaanontwikkeling
Nieuwe medewerkers krijgen naast een individueel inwerktraject een systematische
basisopleiding over onze producttechnologieën en procedures, zodat ze snel eigen
taken en projecten op zich kunnen nemen. Ook bij de verdere loopbaanontwikkeling
stimuleren wij medewerkers voortdurend met het aanbieden van verschillende
vervolgopleidingen. Dit loopt uiteen van trainingen via interne taalcursussen tot aan
gerichte seminars over projectontwikkeling en distributie.
We bieden veelzijdige taken met een grote persoonlijke vrijheid met bijbehorende
verantwoordelijkheid. Onze medewerkers kunnen profiteren van de korte, directe
lijnen en van aantrekkelijke ontwikkelmogelijkheden in een internationaal opererend
familiebedrijf. Van een vaste loopbaanplanning is bij ons geen sprake.
Een medewerker heeft het heft juist in eigen hand om zelf zijn carrière uit te
stippelen.

Naast systematische basisopleidingen in ons
moderne seminarie- en opleidingscentrum en een
individueel inwerktraject bieden wij onze
medewerkers tijdens hun verdere loopbaan een
permanente opleiding.
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MC- referenties

Oplossingen van MC zijn
wereldwijd in trek
Ruim 50 jaar worden de oplossingen van MC al wereldwijd
toegepast bij belangrijke bouw- en renovatieprojecten.
Opdrachtgevers, ontwikkelaars en aannemers kunnen hierbij
altijd bouwen op de kennis en het advies van onze
vakmensen en op onze hoogwaardige productsystemen.
Hieronder een greep uit onze projecten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Aer Lingus, Dublin BI, OS
Stuwdam Alqueva Portugal IN

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Arlamow Hotel, Polen NM, ZM
Boßlertunnel, Duitsland ZM
Brisbane West Wellenkamp Airport, Australië ZM
Cable Tunnel, Singapore IN
City Arena Stadion Trnava, Slowakije BK, VB, ZM
Electro Alfa, Roemenië BB
Metrostation Ferenc Budapest, Hongarije BK, ZM
Grootkeuken LSG Sky Chefs, Duitsland BB
Hangar van de luchtmacht van het Duitse ministerie voor Defensie (BMVg),
Duitsland BB
Maracanã Stadion in Rio de Janeiro, Brazilië BI, IN
Paleis Oranienburg, Duitsland MI
Sluisrenovatie in Hamburg, Duitsland UA
SMART Tunnel, Malleisië IN
Parkeergarage Riem Arkaden München, Duitsland BB, BI, IN, OS
Drinkwaterreservoir Hinterbrühl, Oostenrijk BI, OS
Upper West Berlin, Duitsland BK, TM, ZM
Waterview Tunnel, Nieuw-Zeeland IN

20.

Windkrachtcentrale Trairi, Brazilië OS

BB
BI
BK
IN
MI
NM

vloercoatings
betonreparatie
betoncosmetica
injectiesystemen
renovatie metselwerk
nabehandelingsmiddelen

OS oppervlakbescherming
TM scheidingsmiddelen
UA ondergrondse afvalwatersystemen
VB gietbeton en vulmortel
ZM hulpstoffen

Meer referenties ……
......kunt u vinden op onze website www.mc-bauchemie.de
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MC-Bouwchemie
Het Eek 9B - 4004 LM Tiel
Tel. +31 344 633700
info@mc-bouwchemie.nl
www.mc-bouwchemie.com

MC-Bauchemie Belgium N.V
Gen. De Wittelaan 17A
B-2800 Mechelen
Tel. +32 15 201462
info@mc-bauchemie.be
www.mc-bauchemie.be

Contactgegvens

