Lösningar till
restaurangbranschen
Säkra och hygieniska golv

2

Lösningar till restaurangbranschen
Säkra och hygieniska golv

Strikta hygienkrav i en
hektisk bransch
Det professionella köket
Inom restaurang- och livsmedelsbranschen råder strikta
regler kring hygien. Det ställer stora krav på golvbeläggningen, som ska rengöras med hett vatten och
kraftfulla rengöringsmedel.
Samtidigt ska golven vara halksäkra – också vid spill och
under hektiska perioder när tiden inte räcker till för att
torka upp.
Hygieniska, värmeresistenta golv
Ucretegolv från Master Builders Solutions är den idealiska
lösningen när det ställs höga krav på golvbeläggningen.
Ucretegolv kan rengöras enligt samma standard som
rostfritt stål. De tål rengöring med effektiva
rengöringsmedel och mycket varmt vatten (upp till 120 °C)
utan att golvbeläggningen skadas/släpper från underlaget.
Golven har också en massiv, ogenomtränglig struktur och
förhindrar bakterietillväxt. Ucrete är därför certifierat i
enlighet med de höga krav som har upprättats av HACCP
och IFS (International Food Standard).

Vår referens i Rust (Belgien):
Kök på vårdhemmet Betzke

Halksäkerhet efter behov
Halksäkra golv är viktiga med hänsyn till de anställdas
säkerhet. Graden av halksäkerhet kan väljas beroende på
hur ofta golven utsätts för vätska eller fett, och hur snabbt
de torkas av. Samtidigt är det viktigt att även ta med olika
rengöringsmetoder i beräkningen. Rengörs golvet till
exempel med maskin eller mopp? Ucretegolven finns med
olika grader av halksäkerhet beroende på verksamhetens
behov.
Slitstarkt och resistent
Ucretegolv utvecklades ursprungligen för att möta kraven
inom industrin. De är därför extra slitstarka och stöttåliga,
vilket gör att de till exempel inte tar skada av tappade
grytor. Samtidigt har Ucretegolv god kemisk resistens och
tål citronsyra, ättika, socker och liknande. Golven kan
också användas i kyl- och frysrum då de klarar
temperaturer ned till -40 °C.

Rekommenderad lösning för storkök
Ucrete HF100RT eller Ucrete DP10/DP20*

*Beroende på verksamhetens behov. Tala gärna med
våra golvspecialister för rådgivning.

Fördelarna med Ucrete
•
•
•
•
•

Hygieniska
Halksäkra
Värmeresistenta upp till 120 °C
Slitstarka och stöttåliga
Behagliga att gå på

Vår refenens i Rüsselsheim (Tyskland):
GPR kök - hälsa och vårdcenter
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Vår referens i Neckarsulm (Tyskland):
Bechtle AG
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Det perfekta
restauranggolvet
Dekorativa golv för restauranger och kaféer
Ett matställe ska både vara trevligt att vistas på och
servera god mat. Samtidigt är det en arbetsplats med
stor påfrestning både på golv och personal. Maten kan vi
inte hjälpa till med, men vi kan bidra med trivsel och
komfort.
Stämningsfullt och trivsamt eller modernt och
trendigt?
MasterTop-golv kan anpassas efter ett specifikt projekt
eller rum och går att få i precis den färg som passar till
interiör och design. Golven kan också levereras med
mönster, slogans eller inbyggda logotyper. MasterTop ger
inredningsarkitekter en unik möjlighet att skapa just den
stämning som kunden önskar.
Lindring för trötta fötter eller ljuddämpning?
Som tur är behöver du inte välja – komfort och
ljuddämpning går att få i en och samma lösning,
nämligen MasterTop 1327-systemet. Detta
polyuretanbaserade golvsystem minskar stegljuden
med upp till 20 dB! På så sätt kan du skapa en behaglig
ljudmiljö. Samtidigt är golvet elastiskt och behagligt att
gå på utan att kompromissa med slitstyrka och
hållbarhet.

Rekommenderad lösning för restauranger
och kaféer m.m.
MasterTop 1327-20dB*

*Beroende på verksamhetens behov. Tala gärna med
våra golvspecialister för rådgivning.

Fördelarna med MasterTop 1327-golven
•
•
•
•
•
•

Fogfria och lättrengörliga
Stegljudsdämpande
Elastiska med hög komfort
Slitstarka och hållbara
Går att få i en mängd färger
Behagliga att gå på

Vår referens i Affalterbach (Tyskland):
Mercedes-AMG
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Vår referens i Izmir (Turkiet):
Yasar Universitetet
© Ozzy Turan

Vår referens i Prag (Tjeckien):
Kafé

Vår referens i Baar-Inwil (Schweiz):
Zuwebe (skyddad verkstad för förståndshandikappade)
© Ottiger Fotografie Zug / HTS Architekten, Cham

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







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

MÅNGA HÅLLBARA FÖRDELAR
AVANCERAD KEMI MED MASTER BUILDERS SOLUTIONS
Låt siffrorna tala: Vi har porträtterat några av våra miljöeffektivaste produkt
lösningar för produktion av betong och förgjutna produkter, byggnation,
anläggningsarbeten och golvläggning.

sustainability.master-builders-solutions.basf.com
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