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Bakgrund

Utmaningen

Hilti tillverkar verktyg och maskiner åt den
globala byggindustrin och är inte minst kända
världen över för sina borrhammare. Företaget,
som grundades 1941 i Lichtenstein, säljer i
Danmark sina produkter från åtta Hilti-center.
Ett av dessa hittar man på Søren Frichs Vej i
Århus. Här presenteras produktprogrammet i
en 135 m2 stor butikslokal, som efter en
renovering kunde slå upp dörrarna för
invigningsfest den 23 april 2014.

Produkterna i Hiltis sortiment är maskiner och
tunga verktyg. Det var därför ett krav att den
nya golvbeläggningen i butikslokalen skulle
kunna motstå hårda stötar och hög
belastning. Samtidigt önskade byggherren en
beläggning med lång livslängd som är lätt att
rengöra och underhålla, vilket är till nytta för
totalekonomin.
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Vår lösning

Snabba fakta

För att uppfylla kraven för golvbeläggningen i den 135 m2 stora
butikslokalen valde entreprenören en epoxibaserad
systemlösning i form av MasterTop 1273. Den här
golvbeläggningen är särskilt lämplig för industrigolv och andra
ytor som är utsatta för mekaniskt slitage och eventuellt
kemikaliespill. Golvet är pigmenterat, och det var därmed
möjligt att få precis den färg på beläggningen som matchade
med Hiltis övriga inredning och interiör.






MasterTop 1273 är ett pigmenterat, fogfritt golvsystem
baserat på avancerat lösningsmedelsfritt epoxiharts.
Golvsystemet har lågt utsläpp och bidrar därmed till ett bra
inomhusklimat.
Systemet finns i en halksäker variant, som ger möjlighet
till att arbeta i en säker miljö.
Lämpligt för produktionsmiljöer, industri- och storkök, våta
bearbetnings- och produktionsområden, kontorsbyggnader
och kommersiella byggnader m.m.

Kundnytta






MasterTop 1273 är beständigt mot kemikalier, slitage och
slag, vilket minskar golvlösningens totala livscykelkostnader
(TCO).
Den ogenomträngliga, fogfria ytan gör det enkelt att
upprätthålla god hygien på golvet.
Epoxisystemet påförs snabbt och lätt.
MasterTop 1273 är certifierat som ett golvsystem med lågt
utsläpp, sunt inomhusklimat enl. AgBB och finns med i
DGNB:s navigator.

Master Builders Solutions från BASF
Med varumärket Master Builders Solutions har BASF samlat all
sin expertis för att skapa lösningar för nybyggnation, underhåll,
reparation och renovering av konstruktioner. Master Builders
Solutions bygger på mer än hundra års erfarenhet inom
byggbranschen.

Mer information
www.master-builders-solutions.basf.se

