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Informação de Imprensa Junho de 2019 

Master Builders Solutions lança no Brasil revestimentos livres de 
solventes para áreas de tráfego leve e pesado  
 

 MasterTop 1150 e MasterTop 2300 foram desenvolvidos no Brasil 

 Produtos são 100% sólidos e com redução de emissão de Compostos 

Orgânicos Voláteis (VOC) 

 

A BASF lança no Brasil dois produtos desenvolvidos para revestir pisos para tráfego leve 

e pesado, como corredores e áreas de circulação, estacionamentos cobertos, ambientes 

logísticos, ambientes de armazenagem, pisos de edifícios comerciais e pisos de 

edificações industriais. Os revestimentos são 100% sólidos e oferecem maior 

sustentabilidade, pois são livres de solventes orgânicos, reduzindo a emissão de 

Compostos Orgânicos Voláteis (VOC). 

“Os produtos foram desenvolvidos nos laboratórios da BASF no Brasil, de acordo com as 

necessidades do mercado local”, afirma Eduardo Machado Coelho, gerente do laboratório 

de Pesquisa e Desenvolvimento de Químicos para Construção da BASF. 

O MasterTop® 1150 é uma pintura epóxi de alto desempenho, com maior brilho e poder 

de cobertura, além de oferecer maiores resistências mecânicas. O revestimento de baixa 

espessura é 100% sólido, bicomponente, de fácil aplicação e alto rendimento. Por ser de 

baixa espessura, com a mínima de 150 µm, é recomendado para ambientes de tráfego 

leve, como estacionamentos, corredores, áreas de circulação e pisos de edifícios. O 

sistema inclui a solução específica para faixas de demarcação MasterTop® 1150 DEM. 
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O MasterTop® 2300 apresenta praticamente as mesmas características do 1150, mas 

com uma espessura mais alta, de no mínimo 250 µm, para suportar um tráfego mais 

intenso ou pesado. É recomendado para ambientes logísticos, de armazenagem, depósitos 

industriais, entre outros. Também inclui solução para faixas de demarcação, o MasterTop® 

2300 DEM. 

Além desses produtos, a Master Builders Solutions, reúne uma gama completa de soluções 

para construção, incluindo impermeabilização, selantes, tecnologia para reparo, 

recuperação e proteção de estruturas, construção subterrânea, grautes e revestimentos de 

alto desempenho. São produtos e serviços que aliam tradição de mais de um século de 

atuação no segmento da construção e inovação para atender as demandas ligadas à 

qualidade, eficiência e sustentabilidade. 

Sobre a Divisão de Químicos para Construção 

A divisão de Químicos para Construção da BASF oferece soluções químicas avançadas com a 

marca Master Builders Solutions para construções, manutenção, reparos e renovação de estruturas. 

A marca possui mais de 100 anos de experiência na indústria de construção. Nosso amplo portfólio 

abrange aditivos, aditivos para cimento, soluções de produtos químicos para construção 

subterrânea, sistemas de impermeabilização, seladores, sistemas de reparo e proteção de concreto, 

caldas técnicas (grouts) de desempenho, sistemas de pavimento de desempenho, sistemas de 

fixação de azulejos, sistemas de controle e expansão e soluções para proteção de madeiras. 

Os quase 7.000 colaboradores da divisão de Químicos para Construção formam uma comunidade 

global de especialistas em construção. Para solucionar os desafios de construção específicos de 

nossos clientes, desde a concepção até a finalização de um projeto, contamos com nosso know-

how, expertise regional e a experiência que ganhamos em incontáveis projetos de construção no 

mundo todo. Nós aproveitamos as tecnologias globais da BASF e nosso profundo conhecimento 

sobre as necessidades locais da área de construção para desenvolver inovações que ajudem a 

aumentar o sucesso de nossos clientes e a orientar a construção sustentável. 

A divisão opera locais de produção e centros de vendas em mais de 60 países. Em 2018, as vendas 

da divisão foram da ordem de € 2,5 bilhões. 

 

Sobre a BASF 

Na BASF, criamos química para um futuro sustentável. Combinamos sucesso econômico com 

proteção ambiental e responsabilidade social. Os mais de 122.000 colaboradores do Grupo BASF 

trabalham para contribuir para o sucesso de nossos clientes em quase todos os setores e em quase 

todos os países do mundo. Nosso portfólio é organizado em seis segmentos: Químicos, Materiais, 

Soluções para Indústria, Tecnologias de Superfície, Nutrição & Cuidados e Soluções para 

Agricultura. A BASF gerou vendas de mais de 63 bilhões de euros em 2018. As ações da BASF são 

negociadas na bolsa de valores de Frankfurt (BAS), Londres (BFA) e Zurique (BAS). Para mais 

informações, acesse: www.basf.com.br 
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