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Master Builders Solutions
från BASF
I Master Builders Solutions-varumärket har BASF samlat all
sin expertis för att skapa 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 ingående kunskap om lokala
byggbehov maximalt, för att utveckla innovationer som hjälper
dig att bli mer framgångsrik och att bygga hållbara
konstruktioner.

Vår omfattande portfölj
Betongtillsatser
Cementtillsatser

Lösningar för anläggningar under jord
Vattentäta lösningar
Tätningsmassor

Lösningar för betongreparationer
och skydd
 Prestandabruk
 Lösningar för performance flooring
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Master Builders Solutions från
BASF: en stark partner för golv
med hög prestanda
Ett gott första intryck. När det gäller golv ger våra system rätt
underlag för dina projekt: Vi erbjuder skräddarsydda lösningar
som uppfyller dina funktionskrav och ger full kreativ frihet.

Man brukar säga att det är första intrycket som räknas.
Särskilt när det gäller offentliga utrymmen kan just första
intrycket snabbt bli en avgörande faktor. Det gäller t.ex.
på hotell, i affärer och kommersiella lokaler, på kontor och
i förvaltningsbyggnader. Ett välkomnande och smart golv
skapar ett gott första intryck, dag efter dag, oavsett hur
många som går över det.

Tack vare den erfarenheten och en kontinuerlig satsning
på forskning och utveckling kan vi erbjuda optimala och
hållbara produktlösningar för dina behov. Vi är specialister
på fogfria golvsystem och erbjuder specialanpassade
lösningar för ett brett urval användningsområden.
Våra golvlösningar är inte bara perfekt anpassade
för att fylla era funktionella behov utan ger också
inredningsarkitekterna stort utrymme för kreativitet.

Master Builders Solutions från BASF är en stark partner
för ditt projekt. Som företag har BASF mer än hundra års
erfarenhet inom byggkemikalier.

Vår referens i Neckarsulm
(Tyskland): Bechtle AG

Vår referens i Zürich (Schweiz):
ETH Sportcentrum

Vår referens i Affalterbach (Tyskland):
Mercedes-AMG

Vår referens i Utrecht (Nederländerna):
Privathus
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Fogfria och mångsidiga:
MasterTop golvsystem
På hotell och restauranger, i kommersiella lokaler och
affärer har kunden alltid högsta prioritet. Inredningen
måste vara väldesignad eftersom en behaglig och
inbjudande atmosfär är vägen till framgång. En attraktiv
miljö skapar dessutom en positiv och produktiv stämning
på arbetsplatser på kontor och i förvaltningsbyggnader.
MasterTop golvsystem ger den perfekta grunden för ditt
projekt genom att kombinera ett attraktivt utseende med
funktionalitet och ekonomi.
Det breda urvalet av färger gör att du kan förverkliga
den atmosfär du vill ha, i linje med företagsidentiteten
och speciella önskemål om mönster och logotyper.
Våra system klarar även extravaganta lösningar för unika
golv, t.ex. med glaspärlor. Våra golvsystem är inte bara
attraktiva. De uppfyller också ett stort antal funktionella
krav, bland annat ljudabsorption, dämpning av stegljud
och hög gångkomfort.

Golv i offentliga utrymmen måste ha hög slitstyrka
och vara lättstädade. MasterTop golvsystem klarar
det dagliga slitaget från alla som passerar och håller
sig snygga länge. De har homogen yta och är fogfria
förutom expansionsfogarna. Eftersom de är lätta både
att rengöra och underhålla sparar de tid och pengar.
Många av fördelarna med MasterTop golvsystem beror på
den flytande appliceringen. Flerskiktsstrukturen garanterar
mångsidighet och snabb installation. Man hinner med en
grundlig översyn under veckoslut och helger.

3
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Primer
Portätande och kapillärbrytande.
Beläggning
Reaktiv harts som appliceras i flytande form
ger golvet dess mekaniska egenskaper.
Topplack
Ger en attraktiv reptålig yta och erbjuder
många designmöjligheter.

2
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MasterTop: golvsystem
för offentliga byggnader
Vilka krav som ställs på ett golvsystem beror i hög grad
på hur lokalerna ska användas: är det en kontors- eller
förvaltningsbyggnad, ett hotell, en restaurang, affärer eller
ett nöjescenter. Fogfria golvsystem från BASF appliceras
i flytande form och kan anpassas efter de särskilda krav
ditt projekt ställer. De golv som blir resultatet uppfyller
specifikationerna lika bra som specialbeställda lösningar
men håller mycket, mycket längre.
BASF erbjuder dig heltäckande service – till
inredningsarkitekter, arkitekter och underleverantörer,
från planeringsstadiet tills projektet är slutfört. Vårt
helhetsgrepp inkluderar stöd under varje fas av
utvecklings- och beslutsprocesserna. Våra specialister
vägleder dig genom hela vårt stora urval av golvlösningar
utifrån dina projektspecifikationer. På så sätt kan du
alltid vara säker på att få rätt golvlösning för upprustning,
modernisering eller nybyggnad.
För mer information, kontakta:
www.master-builders-solutions.basf.se
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Fördelarna för dig:
Individuell anpassning:
 Färger och design som ger utrymme för kreativitet
 Brett urval av färger

Miljövänligt och slitstarkt:
 
Låga utsläpp som följer AgBB-kriterierna för
hälsorelaterad bedömning av byggprodukter
 
Frihet från lösningsmedel
 Förnybara råmaterial
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1 Foajéer, gallerior och restauranger (sidorna 10 –11)
2 Kontor och konferensrum (sidorna 12 –13)
3 Träningslokaler (sidorna 14 –15)
4 Sanitetsutrymmen (sidorna 16 –17)
5 Storkök (sidorna 18 –19)
6 Källare och teknikrum (sidorna 20 – 21)

Tillförlitligt och mångsidigt:
 Fogfria golv
 Perfekt för rum med komplexa former
 
Specialegenskaper, t.ex. ljuddämpande,
gulnar inte, halkskyddande

Ekonomiskt:
 
Stark, nötningstålig yta med lång livslängd
 
Låga underhållskostnader tack vare enkel rengöring
och fogfria ytor
 
Låg livscykelkostnad
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Foajéer, gallerior
och restauranger
Öppet hus snarare än privat fest – foajéer och passager
välkomnar besökare och för dem genom byggnaden
till deras mål. Men de fyller ytterligare en funktion. Trots,
eller kanske på grund av, det stora antalet besökare
som passerar genom dem fungerar foajéer och korridorer
även som dina visitkort. På barer och restauranger måste
dessutom stämningen vara behaglig och inbjudande.

Systemexempel med MasterTop 1326*
Komfortabla golv med kreativ färgsättning och design.

3
2
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Tack vare det stora antalet färger och designer ger
MasterTop 1326 golvbeläggningar stort utrymme för
kreativitet, fyller en viktig funktion i väldesignade interiörer
och uppfyller högt ställda krav på komfort och teknisk
funktionalitet. Utrymmen där många människor rör sig
granskas kritiskt av många ögon. Väldesignade interiörer
talar till alla sinnen. Våra MasterTop golvsystem av
polyuretan ger både hög gångkomfort och en tyst miljö
med minimering av stegljuden. Tack vare golvens höga
slitstyrka behåller de sina positiva egenskaper under
hela livslängden – trots många besökare.

1

Primer

2

Beläggning

3

Topplack:
standard,
halkskydd (R)

Systemegenskaper
 Låga utsläpp i enlighet med AgBB-kriterierna
 Brandskydd klass Bfl-s1
 Luktfritt
 Gulnar inte
 Lämpligt för golvvärme
 Slätt eller med halkskydd
 Nötningståligt, klarar belastning med länkhjul
 Varierbar tjocklek
Systemfördelar
 
Kreativa färg- och designkombinationer
för individuell golvdesign
 
Utmärka gångegenskaper: skonsamt för lederna
 
Passar överallt, även i rum med komplexa former
 
Lättrengjord fogfri yta som ger låga
underhållskostnader
 
Låg livscykelkostnad
Andra användningsområden
 
Receptioner, affärscentrum, kafeterior, säljrum och
visningsrum, kontor, korridorer

Andra lämpliga system
 
MasterTop 1324 – för golv som utsätts för kraftig
mekanisk och kemisk belastning.
 
MasterTop 1325 – för färgglada golv med hög
gångkomfort.
* Golvsystemet måste alltid väljas utifrån varje projekts särskilda krav.

Vår referens i Darmstadt (Tyskland):
Telekom AGDesign and installation: Jeanet Hoenig

Vår referens i Rotterdam (Nederländerna):
Kontorshus
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Kontor och
förvaltningsbyggnader
Moderna kontor och förvaltningsbyggnader inrymmer
avancerade företagsstrukturer och arbetsprocesser. Mjuka
faktorer som en stimulerande arbetsmiljö och inredning
som stämmer med företagsidentiteten blir allt viktigare.
De stärker lojaliteten med företaget, ökar motivationen
och koncentrationen och i slutänden även produktiviteten.
Sett ur det perspektivet är golvbeläggningen grunden
för företagets framgång. MasterTop 1325 är en bestånds
del i en holistisk arbetsmiljödesign, som främjar
koncentration och produktivitet. MasterTop-golvens
homogena yta gör dem lätta att rengöra. Det finns inga
fogar, och därmed inga svaga punkter, så golven behåller
sina egenskaper under hela sin livstid. Golvytan ger hög
användarkomfort. Våra elastiska polyuretanbaserade
golvsystem dämpar stegljuden betydligt och ger hög
gångkomfort. Det breda urvalet av färger ger stor
designmässig frihet och innebär att alla önskemål kan
uppfyllas.

Systemexempel med MasterTop 1325*
Komfortabla golv med kreativ färgsättning och design.
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Primer

2

Beläggning

3

Topplack:
standardversion,
halkskyddsversion (R)
eller antibakteriell
version (AB)

Systemegenskaper
 Låga utsläpp i enlighet med AgBB-kriterierna
 Brandskydd klass Bfl-s1
 Luktfritt
 Lämpligt för golvvärme
 Slätt eller med halkskydd
 Gulnar inte
 Varierbar tjocklek
 Nötningståligt, klarar belastning med länkhjul
 Lång livslängd (upp till 50 år)
Systemfördelar
 
Utmärka gångegenskaper: skonsamt för lederna
 Passar överallt, även i rum med komplexa former
 
Lättrengjord fogfri yta som ger låga underhållskostnader
 Låg livscykelkostnad
Andra användningsområden
 
Utställningsområden och visningsrum, korridorer,
entréhallar, matsalar

Andra lämpliga system
 
MasterTop 1324 – för golv som utsätts för kraftig
mekanisk och kemisk belastning.
 
MasterTop 1326 – för bekväma golv med kreativ
färgsättning och design.
 
MasterTop 1327 – för golv med utmärkt gångkomfort
och ljuddämpande egenskaper, homogen applicering.
* Golvsystemet måste alltid väljas utifrån varje projekts särskilda krav.
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Träningslokaler

Träningslokaler används primärt för att göra av med
överskottsenergi, men träning och avslappning är också
en energikälla. När byggnader och salar för träning
designas är det viktigt att hitta rätt balans mellan
funktionalitet och estetik. Kraven är höga i båda fallen.
Å ena sidan ska golven ge ett stadigt underlag för säker,
tyst och därmed välgörande träning. Å andra sidan ska
färg och design väljas med omsorg för att skapa rätt
atmosfär, som kan variera allt från stimulerande till
lugnande.
MasterTop 1327 golvsystem uppfyller alla krav utan
problem. Det är det första polyuretanhartsbaserade
golvsystemet med ett elastiskt skikt som minimerar
stegljud och stötljud. I själva rummet ger golvet en
hög gångkomfort och eliminerar i stort sett stegljud.
MasterTop 1327 minskar den vertikala ljudspridningen
till intilliggande rum och minskar därmed bullernivån till
hälften. Liksom hos alla MasterTop-system är golvytan
homogen och lättrengjord och behåller sin höga kvalitet
länge. Även särskilda designkrav kan tillgodoses. Tack
vare de många valmöjligheterna när
det gäller färg och design kan du få exakt det golv du
vill ha för en atmosfär som skapar välbefinnande och
gör det lätt att behålla (eller återfinna) balansen.

Systemexempel med MasterTop 1327*
För golv med utmärkt gångkomfort och ljuddämpande
egenskaper, homogen applicering.

4
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Primer

2

Elastiskt skikt för
dämpning av stötljud

3

Beläggning

4

Topplack:
standardversion eller
antibakteriell version (AB)

Systemegenskaper
 Låga utsläpp i enlighet med AgBB-kriterierna
 Brandskydd klass Cfl-s1
 Luktfritt
 Självutjämnande
 Minskar stegljud med op til 20 dB
 Lämpligt för golvvärme
 Slätt eller med halkskydd
 Gulnar inte
 Nötningståligt, klarar belastning med länkhjul
 Lång livslängd (upp till 50 år)
Systemfördelar
 Individuell golvdesign och ett brett urval av färger
 Miljövänligt och slitstarkt
 
Utmärka gångegenskaper: skonsamt för lederna
 Energiabsorberande: minskar risken för skador vid fall
 
Passar överallt, även i rum med komplexa former
 Lättrengjord fogfri yta som ger låga underhållskostnader
 Låg livscykelkostnad
Andra användningsområden
 Seminarierum

Andra lämpliga system
 
MasterTop 1325 – för färgglada golv med
ljuddämpande egenskaper.
* Golvsystemet måste alltid väljas utifrån varje projekts särskilda krav.

Vår referens i Köpenhamn (Danmark):
Fitness.dk - Fisketorvet

Vår referens i Wilchingen (Schweiz):
House Pereira
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Sanitetsinstallationer

Tillförlitlig hygien är en nödvändighet för offentliga
sanitetsinstallationer i mer än ett avseende. Det behövs
golvbeläggningar som är hygieniska och lättstädade.
Halkfrihet är lika viktigt, särskilt i våtutrymmen, liksom
lång livslängd. Det är först om dessa krav uppfylls som
en sanitetsinstallation kan användas reservationslöst.

Systemexempel med MasterTop 1325 R*
För individuella färgval, halkfrihet och yta med hög
gångkomfort.

3

MasterTop 1325 R golvsystem är en utmärkt lösning som
klarar just de kraven. MasterTop 1325 R är ett behagligt
golv som ger god gångkomfort och är särskilt lämpligt
i områden där man ofta går barfota, t.ex. dusch- och
omklädningsrum. Golvets halkskyddande egenskaper
ger säker användning i våtutrymmen och förebygger
olyckor. Liksom alla MasterTop-golv har det en homogen
och lättrengjord yta. Dessutom är polyuretanbaserade
MasterTop golvsystem oerhört slitstarka. Dessa golv
uppfyller höga hygien- och säkerhetskrav och skapar
utmärka förutsättningar för välbefinnande.

2
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Primer

2

Beläggning

3

Topplack:
halkskyddande (R)

Systemegenskaper
 Halkskydd (R10, R11)
 Vattensäkert och spricköverbryggande
 Nötningståligt
 Låga utsläpp i enlighet med AgBB-kriterierna
 Brandskydd klass Bfl-s1
 Lämpligt för golvvärme
 Varierbar tjocklek
 Lång livslängd (upp till 50 år)
Systemfördelar
 
Utmärkt gångkomfort i kombination med halkfri yta
 
Passar överallt, även i rum med komplexa former
 
Lättrengjord fogfri yta som ger låga underhållskostnader
 
Låg livscykelkostnad
Andra användningsområden
 Duschrum och duschkabiner, matsalar

Andra lämpliga system
 
MasterTop 1324 NB – slitstark och halkfri
golvbeläggning för våtutrymmen och golv där många
går barfota.
* Golvsystemet måste alltid väljas utifrån varje projekts särskilda krav.
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Storkök

Det finns ofta en hemlighet som gör ett recept perfekt:
en okänd ingrediens, den välbevarade familjehemligheten.
Men när det gäller hygien och säkerhet i utrymmen för
livsmedelshantering är det total öppenhet som gäller.
Allt annat skulle förstöra aptiten.
Ucrete extra slitstarka polyuretanbaserade golvsystem
har många fördelar som gör dem till förstahandsvalet för
storkök och utrymmen för livsmedelshantering. Golven
är fogfria och uppfyller med råge de stränga IFS-kraven
för livsmedelshygien. Ucretegolven är mycket slitstarka
även vid samtidig exponering för mekanisk, kemisk och
termisk belastning. De står emot temperaturer från –40 °C
till +120 °C och klarar angrepp från rengöringsmedel och
från livsmedelskemikalier som ättiksyra och citronsyra.
Dessutom är de lika lätta att rengöra som rostfritt stål.
Tack var Ucretegolvens beständiga yta och snabbtorkande
egenskaper har bakterier och mögelsporer ingen chans.
Dessa egenskaper har bekräftats genom vetenskapliga
studier. Golven går att få med ett antal olika halkskyddande
yttexturer som ger säkra och effektiva arbetsmiljöer för
olika behov.

Systemexempel med Ucrete DP*
För golv med maximalt halkskydd där det finns risk för
höga temperaturer och kemikaliespill.

3
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Primer

2

Beläggning

3

Topplack:
halkskyddande

Systemegenskaper
 Polyuretanbetong
 Hög mekanisk hållfasthet
 
Resistent mot hett vatten och temperaturchock
från –40 °C till +120 °C
 Hög resistens mot kemikalier
 Halkskydd (R11, R12, R13)
 Snabbtorkande
 Fritt från lösningsmedel
 
Lämpligt för utrymmen där livsmedel hanteras
enligt IFS- och LMHV-kraven
 Brandskydd klass Bfl-s1
 Varierbar tjocklek
Systemfördelar
 För samtidig mekanisk, kemisk och värmebelastning
 Bevisat lång livslängd (20 år och mer)
 Rengöringsegenskaper motsvarande rostfritt stål
Andra användningsområden

 Utrymmen för livsmedelshantering, kylrum

Andra lämpliga system
 
Ucrete UD200SR – för maximal temperaturtålighet
 
Ucrete HPQ – färgade kvartsgolv med hög resistens
mot kemikalier.
* Golvsystemet måste alltid väljas utifrån varje projekts särskilda krav.

Vår referens i Rüsselsheim (Tyskland):
GPR Kök Hälsa och vård center
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Vår referens i Baar-Inwil (Schweiz):
Zuwebe (tidigare kantonen Zugs verkstad för funktionsnedsatta)
© Ottiger photography Zug / HTS Architekten, Cham
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Källare och
teknikrum
Kraven på golvbeläggningar för teknikrum och källare är
främst funktionella. Liksom för alla byggelement som är i
kontakt med marken finns det risk för extern fukt. BASF
har golvsystem som tillåter diffusion av vattenånga, vilket
gör dem till rätt lösning eftersom de låter fukten avdunsta
från marken utan att golvbeläggningen skadas. Det gör att
man slipper de blåsor som normalt bildas vid
uppåtstigande fukt.

Systemexempel med MasterTop 1728*
För individuella färgval, halkfrihet och yta med hög
gångkomfort.

2
1

MasterTop 1728 är en tunn beläggning som är så
lättapplicerad att även stora ytor kan täckas snabbt.
MasterTop 1728 kan även används som väggbeläggning.

1

Primer

2

Topplack :
standardversion
eller halkfri
version (R)

Systemegenskaper
 Nötningståligt
 Genomsläppligt för vattenånga
 Brandskydd klass Bfl-s1
 Nästan luktfritt
Systemfördelar
 En tillförlitlig lösning för ytor med markkontakt
 Mångsidig användning som beläggning för väggar
och golv
Andra användningsområden
 Förvaringsutrymmen

Andra lämpliga system
 
MasterTop 1730 – för färgglada golv som är
genomsläppliga för vattenånga.
 
MasterTop 1273 – för jämna golv med hög resistens
mot mekanisk och kemisk belastning.
* Golvsystemet måste alltid väljas utifrån varje projekts särskilda krav.
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Master Builders Solutions från BASF:
Ett ansvarsfullt val
"Tid är pengar" – när Benjamin Franklin myntade uttrycket
tänkte han mest på hastighet, men specialister som
använder en holistisk strategi vet att "livslängd är pengar".
Om man vill göra en välgrundad bedömning av kostnaden
för ett golvsystem måste både investeringskostnad,
underhållskostnad, reparationskostnad och livslängd
tas med beräkningen. Det är enda sättet att göra en
rättvisande jämförelse mellan olika golvbeläggningar.
Vid den typen av livscykelanalys har våra golvsystem gång
på gång och på ett övertygande sätt visats vara
kostnadseffektiva. Visste du att 80 procent av den totala
kostnaden för golvbeläggningar inte går till installationen
utan till rengöring och underhåll. Tack vare sin homogena
yta och porfria, kapillärbrytande vidhäftning är våra
golvsystem mycket lätta att rengöra och ger därför ge
betydligt lägre underhållskostnader räknat på golvets
hela livslängd.

Utöver det ekonomiska ansvarstagandet tar vi också vårt
miljöansvar som tillverkare av inomhusgolvsystem.
Våra golvsystem uppfyller självfallet AgBB-kriterierna för
hälsorelaterad utvärdering av byggprodukter. Det innebär att
hälsoriskerna på grund av VOC-emissioner från våra golv
har minimerats. Vi ser till att våra system är hållbara, från
råvaruproduktionen via tillverkningen och användningen till
kasseringen. Oberoende institut bekräftar att många av våra
produkter är fria från lösningsmedel, har låga emissioner
och innehåller en hög andel förnybara råmaterial.
Det är inte bara våra produkters skräddarsydda
funktionsprofil utan också deras ekonomiska och
miljömässiga aspekter som övertygar. När du väljer
våra system gör du ett ansvarsfullt val.

Hållbarhet och kostnadseffektivitet: en sammanfattning
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Källa: BMG Engeneering AG.
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Mätbara, hållbara fördelar
med MasterTop
MasterTop 1327-20dB användes för renoveringen av en av Koteng Eiendom AS
byggnader i Trondheim. Detta byggprojekt är ett konkret exempel på hur
användningen av MasterTop-produkter kan leda till helt konkreta ekonomiska
och miljömässiga fördelar. Tack vare användningen av MasterTop 1327-20dB
minskas livscykelkostnaderna med 7 %1), stegljudsbuller reduceras
med 20 decibel2) och materialåtgången minimeras, eftersom golvet
kan hålla i upp till 50 år3).

7%

lägre
livscykelkostnader1

20 dB
reducerat
stegljud2

QUANTIFIED SUSTAINABLE BENEFITS
Läs mer och se film om detta och andra
konkreta projekt med lösningar från BASF:
sustainability.master-builders-solutions.
basf.com

50 års
förväntad
livslängd3

1) Jämfört med linoleumgolv enligt en MasterTop-undersökning genomförd
av BMG Engineering AG.
2) Testrapport P-BA 219/2015e, Frauenhofer IBP.
3) 50 år när det läggs ut korrekt, underhålls och ytbehandlas regelbundet.
De angivna siffrorna är alla baserade på ett konkret exempel med kontorsbyggnader tillhörande fastighetsbolaget Koteng Eiendom AS i Trondheim, Norge.

Hitta produkter och lösningar för bygge via vår app!
Alltid uppdaterad

Hämta appen här:

Med den nya Master Builders Solutions-appen
har du alltid våra senaste produkt- och
systemlösningar nära tillhands. Med endast
ett klick kan du snabbt hitta produktblad,
systemuppbyggnader, kontaktuppgifter m.m.
Till surfplattor

Till smarttelefoner

Master Builders Solutions
från BASF för byggindustrin
MasterAir
Fullständiga lösningar för betong
med luftporbildare

MasterFlow
Lösningar för arbete med
precisionsbruk

MasterBrace
Lösningar för betongförstärkning

MasterFiber
Omfattande lösningar för
fiberförstärkt betong

MasterCast
Lösningar för betongvaruindustrin
MasterCem
Lösningar för cementtillverkning
MasterEmaco
Lösningar för betongreparation
MasterEase
Lösningar för betong med låg
viskositet
MasterFinish
Lösningar för behandling av
formbygge och ytförbättring

MasterGlenium
Lösningar för högpresterande
betong
MasterInject
Lösningar för betonginjektering
MasterKure
Lösningar för betonghärdning
MasterLife
Lösningar för förbättrad hållbarhet
MasterMatrix
Avancerad reologikontroll för
betong

MasterPel
Lösningar för vattentät betong

MasterSet
Lösningar för bindningskontroll

MasterPolyheed
Lösningar för vanlig betong

MasterSuna
Lösningar för särskilda aggregat
i betong

MasterPozzolith
Lösningar för vattenreducerad
betong
MasterProtect
Lösningar för betongskydd
MasterRheobuild
Lösningar för betong med hög
styrka
MasterRoc
Lösningar för anläggning under jord
MasterSeal
Lösningar för vattentätning och
försegling

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

BASF AB
Metallvägen 42
195 72 Rosersberg
Sverige
Växel +46 (0)31 63 98 00 • Kundservice +46 (0)8 732 29 41
www.master-builders-solutions.basf.se
Uppgifterna i denna publikation bygger på vår aktuella kunskap och erfarenhet. De utgör ingen garanti för produktens kontraktsmässigt avtalade kvalitet, och med tanke på de många faktorer som
kan påverka bearbetningen och användningen av våra produkter befriar uppgifterna inte användarna från att göra egna undersökningar och tester. Produktens kontraktsmässigt avtalade kvalitet vid
tidpunkten för riskens övergång bygger uteslutande på uppgifterna i det tekniska databladet. Alla beskrivningar, ritningar, fotografier, uppgifter, mått, viktangivelser m.m. i denna publikation kan ändras
utan förvarning. Mottagaren av våra produkter ansvarar för respekten för all äganderätt samt för att befintliga lagar och andra författningar följs.
® = registrerat varumärke som tillhör BASF-koncernen i många länder.
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