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Master Builders Solutions
från BASF
Byggt på samarbete. Våra Master Builders Solutions-experter
hittar innovativa och hållbara lösningar som uppfyller dina specifika
behov av byggteknik. Vår globala erfarenhet och vårt globala
nätverk hjälper dig att bli framgångsrik – nu och i framtiden.

Master Builders Solutions
I Master Builders Solutions-varumärket har BASF samlat
all sin expertis för att skapa kemiska lösningar för
nybyggnation, underhåll, reparation och renovering av
byggnadsstrukturer. Master Builders Solutions är baserat
på erfarenhet från mer än ett århundrade inom
byggindustrin.
Know-how och erfarenhet från BASF:s globala nätverk av
byggexperter utgör kärnan hos Master Builders Solutions.
Vi kombinerar de rätta elementen från vår portfölj för att
lösa dina specifika utmaningar inom byggnation. Vi
samarbetar tvärsöver expertis och regioner och utnyttjar
den erfarenhet vi fått från otaliga byggprojekt över hela
världen. Vi utnyttjar BASF-teknologier såväl som vår
djupa kunskap om lokala byggbehov maximalt, för
att utveckla innovationer som hjälper dig att bli mer
framgångsrik och att bygga hållbara konstruktioner.
Master Builders Solutions-varumärkets omfattande portfölj
inbegriper betongtillsatser, cementtillsatser, kemiska
lösningar för anläggningar under jord, vattentäta lösningar,
tätningsmassor, lösningar för betongreparationer och
skydd, prestandabruk, lösningar för performance flooring.
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MasterFinish

Omfattande lösningar för byggindustrins alla områden

Användningsområden
formoljor erbjuder en komplett lösning för produktion
av synliga betongytor för hela byggindustrin.
 I
nnovativa produkter med hjälp av de senaste
teknologierna.
 K
ompletterade med lämpliga MasterFinish-produkter
för ytförsegling såväl som för rengöring, skydd och
underhåll.

Vår referens i Tjeckien:
GOBACAR-element från GOLDBECK Bau

 F
ullständigt sortiment baserat på vår omfattande knowhow vid användning av betongtillsatser,
formsläppmedel och härdare.
 H
jälp med att förbereda specifikationer och optimering
av betongens teknologiska parametrar.

Miljö
Den estetiska utformningen spelar en viktig roll vid utvär
dering av en byggstrukturs kvalitet, och betongytornas
utseende är en viktig komponent. Nyckeln till ytor av
högkvalitetsbetong är användningen av lämpliga formoljor.
De skiljer sig i sin prestandaprofil som måste anpassas till
användningsområdet och skräddarsys för det avsedda
ändamålet med betongelementets tillverkningsprocess.
Under varumärket Master Builders Solutions erbjuder
BASF ett omfattande sortiment av MasterFinish-formoljor
för varje tillämpning. Detta innefattar dessutom produkter
för rengöring, skydd och underhåll
av transportblandare, maskiner och byggutrustning.
Krav
Inom modern byggindustri används ett brett urval av
avancerade byggmetoder för den dagliga verksamheten.
Entreprenörer använder andra betonggjutningsmetoder
än tillverkare av prefabricerade produkter. Tillverkningen
av förspända betongbalkar kräver andra formoljor
än tillverkningen av järnvägsslipers.

Vår referens i Hradec Králové (Tjeckien): Hradec Králové Bilblioteket

Och för att underlätta rengöringen av en blandare för
betong vid slutet av arbetsdagen, behövs speciellt
utformade rengöringsoljor. För att tillhandahålla en lämplig
lösning i varje fall visar varje MasterFinish en definierad
användningsprofil som gör det möjligt för kunder att välja
rätt produkt för deras behov.
Teknologier
Det europeiska MasterFinish-huvudsortimentet innefattar
alla marknadsmässiga teknologier för formoljor som finns,
baserat på mineralolja, vegetabilisk olja och vattenbaserad
teknologi. Vi lägger särskilt stor vikt vid hållbara lösningar.
Emulsioner av formoljor är en huvudinriktning i vårt
erbjudande. Med dessa innovativa produkter kan inte bara
utmärkta icke-porösa och enhetliga färgade betongytor
uppnås. Den är dessutom en mycket resurssparande
teknologi som använder vatten som det mest miljövänliga
lösningsmedlet tillsammans med förnybara råmaterial.
MasterFinish-emulsioner är lätt nedbrytbara och mycket
hudvänliga.
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Arkitektonisk betong
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MasterFinish urvalsmatris på våra vanligaste form- och rengöringsoljor.
Vissa oljor kan vara beställningsvara.
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Master Builders Solutions
från BASF för byggindustrin
MasterAir
Fullständiga lösningar för betong
med luftporbildare

MasterFiber
Omfattande lösningar för
fiberförstärkt betong

MasterBrace
Lösningar för betongförstärkning

MasterGlenium
Lösningar för högpresterande
betong

MasterCast
Lösningar för betongvaruindustrin
MasterCem
Lösningar för cementtillverkning
MasterEmaco
Lösningar för betongreparation
MasterFinish
Lösningar för behandling av
formbygge och ytförbättring
MasterFlow
Lösningar för arbete med
precisionsbruk

MasterInject
Lösningar för betonginjektering

MasterPolyheed
Lösningar för vanlig betong
MasterPozzolith
Lösningar för vattenreducerad
betong
MasterProtect
Lösningar för betongskydd

MasterKure
Lösningar för betonghärdning

MasterRheobuild
Lösningar för betong med hög
styrka

MasterLife
Lösningar för förbättrad hållbarhet

MasterRoc
Lösningar för anläggning under jord

MasterMatrix
Avancerad reologikontroll för
betong

MasterSeal
Lösningar för vattentätning och
försegling

MasterPel
Lösningar för vattentät betong

MasterSet
Lösningar för bindningskontroll

MasterSure
Lösningar för särskilt bevarande
av bearbetningsbarhet
MasterTop
Lösningar för industrigolv och
kommersiella golv
Master X-Seed
Avancerade acceleratorlösningar
för betong
Ucrete
Lösningar för golvläggning i
påfrestande miljöer
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Metallvägen 42
SE-195 72 Rosersberg
Telefon +46 31 63 98 00  Fax: +46 87 56 01 67
master-builders-solutions.basf.se
Informationen i denna publikation bygger på vår nuvarande kunskap och erfarenhet och utgör därför ingen garanti på produktens kontraktsmässiga kvalitet. Då arbetsplatsförhållande och
applicering av produkten ligger utanför vår kontroll, är det användarens ansvar att noga undersöka dessa genom egna förundersökningar och tester. Den överenskomna kontrakterade kvaliteten
hos en produkt, vid tidpunken för riskövergång, är enbart baserad på data i produktbladet. Alla beskrivningar, ritningar, fotografier, proportioner, vikt, etc, lämnat i denna publikation kan komma
att ändras utan förvarning. Produktens mottagare ansvarar för att alla bestämmelser kring äganderätt och övrig gällande lagstiftning uppfylls.
® = registrerat varumärke som tillhör BASF-koncernen i många länder.
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