
Soluções completas para acabamento 
de superfícies de concreto

Concrete Finish



 

Concreto é a nossa vocação Concrete Finish
MC-Bauchemie:
Nosso mundo é o concreto

A maneira simples e segura de obter ótimos 
resultados estéticos em superfícies de concreto

O desafio é a diversidade

O especial desafio das empresas de concreto é a 
agilidade da produção garantindo o perfeito acaba-
mento das peças. Esse desafio incide diretamente 
no custo final.

Uma combinação de bons aditivos e desmoldantes é 
capaz de minimizar os problemas de acabamento de 
superfícies das peças, mas por vezes não extingui-
-los. Por isso a MC desenvolveu a mais completa 
linha de produtos para acabamentos e reparos per-
feitos.
Agregue mais valor ao seu concreto!

 

Linha de produtos MC

Os produtos da MC fornecem soluções perfeitas 
para o acabamento do concreto

A linha especial de concrete finish oferece várias 
cores, que podem ser misturadas e são fáceis de 
aplicar. Um ótimo acabamento para qualquer im-
perfeição.
Nós temos a solução.

 

Produtos Químicos para Construção:
Nós compartilhamos nosso conhecimento

Por mais de 50 anos a MC têm sido uma parceira con-
fiável das indústrias de concreto e de obras de infra 
estrutura. Os produtos, serviços e soluções da MC ofe-
recem uma ampla variedade de sistemas bem combi-
nados que superam as expectativas. 

  

Dependendo da área de aplicação, muitas exigências 
são necessárias em relação ao concreto, por exemplo, 
resistência inicial e final, durabilidade e estética.
A MC sabe como fazer.

Acabamento do concreto 

Peças pré-moldadas e estruturas em geral sofrem 
em razão se vários fatores com mal acabamento, 
sejam por problemas de lançamento, desforma, va-
riação de cor ou transporte.

A solução é o uso de produtos especiais para cor-
reção e recuperação de cantos quebrados, nichos 
de concretagem, bolhas, entre outros problemas 
comuns em superfícies.
Acabe com as imperfeições em superfícies 
de concreto.



Sistema MC Concrete Finish Quadro de soluções
Solução completa para acabamento
de superfícies de concreto 

Primer
Para um reparo eficiente a superfície deve 
ser devidamente preparada através de um 
primer

MC-Top Primer

A escolha da argamassa depende da patolo-
gia encontrada na superfície, a MC oferece 
completa linha de argamassas para um aca-
bamento perfeito

MC-Powertop G, MC-Powertop F, 
MC-Powertop F Extra Fine, 
Quicktop, Quicktop UNI

Para uma superfície perfeita o acabamento 
deve ser feito com ferramentas especiais.
 A MC conta com as melhores ferramentas

MC-Top Sponge, MC-Top Rubber, 
MC-Top Float

Argamassa

Acabamento

Produto Tipo Aplicação

 MC-Top Primer  Primer monocomponente preparo da superfície para reparos com
MC-PowerTop G

 MC-Powertop G  Argamassa
 monocomponente

reparos profundos ou de superfícies com contornos 
de peças como cantos quebrados

 MC-Powertop F Argamassa Fina
monocomponente

acabamento de superfícies de concreto e 
concreto aparente

 
 MC-Powertop F 
 
 Extra Fine

Argamassa Extra Fina 
monocomponente

acabamento fino de superfícies de concreto e 
concreto aparente

 Quicktop Argamassa 
monocomponente

revestimento e acabamento de superfícies de con-
creto e concreto aparente

Quicktop UNI Argamassa 
monocomponente

reparo e acabamento de superfícies de concreto 
e concreto aparente que precisem de contornos ou 
camadas espessas



Cinza Cinza Claro

MC-Top Sponge MC-Top Rubber MC-Top Float

• Esponja especial 
para acabamento 
superficial.

• Desempenadeira 
de borracha especial 
para nivelamento e 
acabamento. 

• Lixa especial para   
acabamento
superficial.

Tabela de tonalidades
Guia de tonalidades MC-Powertop e Quicktop

Segregação e agregados expostos

Solução: MC-Quicktop

• Limpar a superfície previamente. 
• Umedecer e aplicar MC-Quicktop nivelando com desempe-
nadeira.
• A aplicação com o MC-Top Rubber (desempenadeira de bor-
racha) é apropriada para melhor acabamento do concreto sem 
desperdício do material.

Poros e bolhas

Solução: MC-Powertop F e MC-Powertop F Extra Fine

• Limpar a superfície previamente. Umedecer e aplicar 
MC-Powertop nivelando com desempenadeira. 
• A aplicação com o MC-Top Rubber (desempenadeira de bor-
racha) é apropriada para melhor acabamento do concreto sem 
desperdício do material.

Furos de ancoragem

Solução: MC-Powertop G

• Preencher o furo previamente umedecido com 
MC-Powertop G e remover o excesso 
• Finalizar acabamento com o MC-Top Sponge (esponja)

                              Juntas        (largura máx. 20 mm)

Solução: MC-Quicktop UNI

• Umedecer previamente a área e aplicar camada profunda 
de MC-Quicktop UNI e fazer o acabamento do produto no iní-
cio da secagem da superfície. 
• Finalizar acabamento com o MC-Top Sponge (esponja).

Cantos sem carregamento mecânico
Solução: MC-Powertop G

• Escovar e limpar a superfície e aplicar o MC-Top Primer sobre
substrato previamente úmido. 
• Aplicar o MC-Powertop G diretamente sobre o MC-Top Primer 
levemente úmido. 
• Pode ser feito acabamento com o MC-Top Sponge (esponja) 
ou aplicação de MC-Powertop F ou MC-Powertop F Extra Fine. 

Ferramentas 
Para um acabamento uniforme



A linha especial da MC para concreto 
oferece soluções completas para nichos de 
concretagens furos de ancoragem, poros, 
bolhas e outros problemas causados na 
desforma, concretagem ou transporte. Um 
ótimo acabamento para qualquer imperfeição.

para uma superfície 
de concreto perfeita

Concrete Finish
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