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BASF, wydaje na rynek europejski nową linię 

produktów do podłóg i ścian MasterTop 

 

 
 Antystatyczny jastrych do posadzek przemysłowych 
 

 Biała powłoka zabezpieczająca o wielkiej sile krycia oraz 

ognioodporna powłoka do pokrywania ścian 

 

Oldenburg, Niemcy. Dzięki MasterTop BC 372AS firma BASF dodała 

do oferty  swoich produktów podłogowych z serii Master Builders 

Solutions ® nowy antystatyczny, epoksydowy jastrych. Główną zaletą 

nowoczesnego produktu jest udoskonalone odpowietrzanie oraz 

właściwości samopoziomujące, które ułatwiają jego nanoszenie. 

MasterTop BC 372AS umożliwia klientom elastyczność i 

optymalizację kosztów w ramach systemu modułowego, który można 

dostosować do indywidualnych potrzeb. 
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Co więcej produkt spełnia restrykcyjne normy ekologiczne standardu 

AgBB (Komitet ds. oceny zdrowotnej materiałów budowlanych) i jest 

dostępny również w wersji antypoślizgowej, poprawiającej warunki 

BHP. Dostępność MasterTop BC 372AS w prawie wszystkich kolorach 

RAL i NCS umożliwia kreatywną swobodę. Właściwości antystatyczne 

(uziemienie) Master Top BC 372AS są zgodne z normą EN 1081 i 

dlatego doskonale nadaje się on do zminimalizowania statycznej 

elektryczności w zastosowaniach magazynowych, a także jest 

optymalnie dostosowany do instalacji w obiektach przemysłowych, w 

których istnieje ryzyko eksplozji pyłów lub cieczy w procesie produkcji, 

np. w branży farmaceutycznej. 

 
 

Kontynuując udoskonalanie pokryć ścian z serii MasterTop, firma 

BASF wypuściła na rynek produkty MasterTop BC 328FLR oraz 

MasterTop TC 427W. Oprócz doskonałych właściwości kryjących 

białej powłoki zabezpieczającej i kolorowych jastrychów, do zalet 

zaliczamy także lepszą wykonalność - łatwiejsze nakładanie za 

pomocą kielni i wałka oraz udoskonaloną elastyczność i statyczne 

mostkowanie rys, co zapewnia większą wytrzymałość i odporność na 

uderzenia. Co więcej, MasterTop BC 328FLR i MasterTop TC 427W, 

spełniają restrykcyjne normy ekologiczne standardu AgBB. Zarówno 

jastrych, jak i powłoka zabezpieczająca używane są w 

bezłączeniowych systemach ściennych MasterTop WS 300 PU i 

MasterTop WS 200 PU, które stosowane są w instytucjach 

komercyjnych, obiektach przemysłowych, budynkach użyteczności 

publicznej oraz w przestrzeniach mokrych, takich jak łazienki. 

 
 

„Wypuszczenie na rynek naszych nowych produktów wpisuje się w 

naszą politykę nieustannego badania i rozwoju, której celem jest 

oferowanie naszym klientom nieustannie udoskonalanych produktów 

podłogowych i ściennych,” powiedział Luc Van Eldere, szef Business 

Segment Management, w Performance Flooring Europe. 

 
 

MasterTop - odpowiedni wybór dla twojego projektu 
 

W ramach marki MasterTop BASF oferuje swoim klientom szeroką 

gamę innowacyjnych, żywicznych produktów podłogowych w postaci 

płynnej, o szerokim spektrum zastosowań, od budynków użyteczności 



publicznej poprzez obiekty ochrony zdrowia po hotele i hale 

produkcyjne, by wymienić tylko kilka. Ponieważ wymagania, jakie 

stawia przed produktem każdy indywidualny projekt podłogowy, są 

różne, produkty linii MasterTop zostały stworzone z myślą o 

dostosowaniu do indywidualnych kryteriów wydajności oraz wymogów 

technicznych i estetycznych, co umożliwia szybkie i finansowo 

wydajne zastosowanie. Nierozpuszczalne systemy MasterTop są 

ekologiczne, bardzo silne i tanie w utrzymaniu, a przy tym bardzo 

trwałe. Dzięki dużej różnorodności dostępnych kolorów i nakładaniu 

na mokro te systemy podłogowe umożliwiają też tworzenie 

indywidualnych bezłączeniowych projektów podłóg w zakresie 

kształtów i kolorystyki; pokrycia ścian MasterTop umożliwiają 

bezłączeniowe przechodzenie między podłogami i ścianami, 

zapewniając najwyższy możliwy poziom higieny i holistyczny projekt 

wnętrza. 

 
 
Eksperci Master Builders Solutions z BASF szczególną wagę 

przykładają do badań i rozwoju nowych, ekologicznych i trwałych 

rozwiązań podłogowych oraz ściennych do zastosowań 

wewnętrznych. W siedzibie BASF w Olenburgu w kwietniu 2015 

otwarto Centrum Treningowe Master Builders Solutions. W Centrum  

tym  możemy prezentować naszym klientom w Europie Centralnej 

zastosowanie naszych innowacyjnych produktów i wynikające z tego 

korzyści. 

 
 

Dalsze informacje na temat naszych produktów i rozwiązań 

systemowych dostępne są w Internecie pod adresem: 

www.master-builders-solutions.basf.co.uk 
 
 
 

O BASF 
 
W BASF tworzymy chemię i robimy to już od 150 lat. Nasza oferta obejmuje szeroką 

gamę produktów, od wyrobów chemicznych przez tworzywa sztuczne środki 

ochrony roślin po ropę naftową i gaz. Jako lider wśród światowych koncernów 

chemicznych, łączymy sukces ekonomiczny z troską o środowisko naturalne i 

odpowiedzialnością społeczną. Poprzez naukę i innowację umożliwiamy naszym 

http://www.master-builders-solutions.basf.co.uk/


klientom sprostanie obecnym i przyszłym potrzebom społeczeństwa w prawie każdej 

branży przemysłu. Nasze produkty i rozwiązania przyczyniają się do oszczędności 

zasobów naturalnych, żywiąc i poprawiając jakość życia. Podsumowaliśmy nasz 

wkład: Tworzymy chemię dla harmonijnej przyszłości. BASF w 2014 odnotowała 

sprzedaż wielkości 74 mld € i pod koniec roku zatrudniała 113.000 pracowników. 

Akcjami BASF obracają giełdy we Frankfurcie (BAS), Londynie (BFA) i Zurychu 

(AN). Więcej informacji na temat firmy BASF można znaleźć na stronie internetowej: 

www.basf.com. 

 
 

O dziale Chemii Budowlanej 
 

 
Dział Chemii Budowlanej BASF oferuje zaawansowane produkty chemiczne na 

potrzeby nowych projektów budowlanych, konserwacyjnych, remontowych oraz 

renowacyjnych. Nasza szeroka oferta produktów obejmuje domieszki do betonu, 

dodatki do cementu, produkty chemiczne do konstrukcji podziemnych, systemy 

izolacji wodoodpornej, uszczelnienia, produkty do naprawy i ochrony betonu, 

wysokowydajne zaprawy, zaawansowane produkty podłogowe, systemy mocowania 

płytek, systemy kontroli rozszerzalności oraz produkty do ochrony drewna. 

 

5400 pracowników działu Chemii Budowlanej tworzy globalną społeczność 

ekspertów budowlanych. Aby rozwiązywać specyficzne problemy budowlane, z 

jakimi spotykają się nasi klienci od fazy koncepcji aż po ukończenie projektu, 

łączymy nasz, ,,know-how” z różnych obszarów kompetencji eksperckiej i różnych 

regionów, korzystając z doświadczeń zdobytych podczas realizacji niezliczonych 

projektów budowlanych na całym świecie. Wykorzystujemy światowe technologie 

BASF oraz naszą szeroką wiedzę o lokalnych potrzebach budowlanych w celu 

rozwijania usprawnień, które pomagają naszym klientom w zwiększeniu 

skuteczności i dążeniu do bardziej zrównoważonego, środowiskowo budownictwa. 

 

Dział zarządza zakładami produkcyjnymi i centrami sprzedaży w ponad 50 krajach i 
w 2014 r. osiągnął sprzedaż w wysokości prawie 2,1 mld €. 
 
 
 
Master Builders Solutions od BASF 

 
Pod marką Master Builders Solutions® BASF oferuje swoje zaawansowane produkty 

chemiczne na potrzeby nowych projektów budowlanych, konserwacyjnych, 

remontowych i renowacyjnych. Marka Master Builders Solutions została zbudowana 

w oparciu o doświadczenie w branży budowlanej zdobywane na przestrzeni ponad 

100 lat. Kompletna gama produktów sygnowanych marką Master Builder Solutions 

obejmuje domieszki do betonu, środki antyadhezyjne, dodatki do cementu, produkty 

chemiczne do konstrukcji podziemnych, systemy izolacji wodoodpornej, 

uszczelnienia, produkty do naprawy i ochrony betonu, wysokowydajne zaprawy oraz 

zaawansowane produkty podłogowe. 

http://www.basf.com/


 

Marka Master Builders Solutions jest wspierana przez globalną społeczność 

ekspertów budowlanych BASF. Aby rozwiązywać specyficzne problemy budowlane 

naszych klientów, łączymy odpowiednie elementy naszej oferty oraz know-how z 

różnych obszarów kompetencji eksperckiej i różnych regionów, korzystając przy tym 

z doświadczeń zdobytych w niezliczonych projektach budowlanych na całym 

świecie. Wykorzystujemy globalne technologie BASF oraz naszą rozległą wiedzę o 

lokalnych potrzebach budowlanych w celu rozwijania innowacji, które pomagają 

naszym klientom w zwiększeniu skuteczności i dążeniu do harmonijnego 

środowiskowo budownictwa. 


