Projeto:
Centrauto
Localização:
Oliveira do Bairro - Portugal

Centrauto
MasterTop

Finalização do projeto:
Duplano
Dono de Obra:
Centrauto
Projetista / Arquiteto/
Especificador:
Duplano
Sector de mercado:
Industria automóvel

Produtos utilizados e
quantidades:
Sistema MasterTop 1220 Polykit
A nossa referência em Oliveira do Bairro (Portugal): Centrauto

Contacto:
BASF Portuguesa S.A.
Rua 25 de Abril, n.º 1
2685-368 Prior Velho (Portugal)
Tel. +351 949 99 00
Fax +351 949 99 48
E-mail: geral-ebeportugal@basf.com

Enquadramento

O desafio

Obra nova e solução técnica desenvolvida no
gabinete de projetos, onde existia por parte
do cliente o conhecimento da solução
(sistema MasterTop 1220 Polykit).

Primeira obra feita em Portugal com o
sistema MasterTop A4/B4 em formato bidão,
onde a logística e processo de
mistura/instalação foi um desafio superado.
Outro desafio foi sem dúvida o controlo das
condições ambientes de instalação do
revestimento.

Centrauto
MasterTop

Despolimento da saturação com agregados naturais: Centrauto

Nossa solução
A solução sistema MasterTop 1220 Polykit, apresenta boas
prestações mecânicas, é um sistema multicamada com
acabamento antideslizante, revestimento para ambientes
industriais, que suporta trafego ligeiro, ideal para armazéns.
Benefícios para o cliente
A solução encaixa nas necessidades do cliente, relativamente
a um revestimento epoxy resistente para tráfego ligeiro de
empilhadores. Como o projeto é composto por dois pisos, um
sobrelevado e outro térreo, o sistema multicamadas permite
uma maior permeabilidade ao vapor do que os sistemas 100%
epoxys.
Este sistema já está preconizado para outras instalações que o
cliente pensa em desenvolver num futuro próximo.
A instalação feita através de instaladores homologados,
permitiu estarmos perto mais do dono de obra.

Dados de resumo do projecto





Superficie com 19.200 m2.
Investimento de 2.500 000€.
Sistema MasterTop 1220 Polykit.

Master Builders Solutions da BASF
A marca Master Builders Solutions reflecte os conhecimentos
da BASF e oferece soluções químicas personalizadas para a
construção, tanto para obras novas como para a reparação e
reabilitação de estruturas. A marca Master Builders Solutions
foi criada com base na experiencia acumulada ao longo de 100
anos de presença na industria da construção. A base da marca
Master Builders Solutions representa a combinação entre o
conhecimento individual e a experiência acumulada pela nossa
comunidade global na BASF, para em conjunto com os nossos
clientes, permitir a resolução de qualquer desafio construtivo.
Mais informação disponível em:
www.master-builders-solutions.basf.pt

