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Informacja prasowa 

 

 

BASF wprowadza na rynek europejski system 

posadzek przemysłowych Ucrete MF40AS  

 

 Antystatyczny system posadzek 

 Nowe kolory i bardziej atrakcyjna estetyka 

 Nowy film prezentujący wytrzymałość Ucrete 

 

Wraz z Ucrete MF40AS firma BASF wprowadziła na rynek nowy system 

antystatycznych posadzek przemysłowych, oparty na technologii 

poliuretanowo-cementowej. Produkt jest uzupełnieniem asortymentu 

firmy BASF w zakresie rozwiązań dla budownictwa, oferowanych pod 

marką Master Builders Solutions®. 

Ucrete MF40AS oferuje liczne korzyści pod względem bezpiecznego 

i estetycznego środowiska pracy, solidności i trwałości. Dzięki 

właściwościom antystatycznym system posadzek zabezpiecza 

urządzenia wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne i może być 

stosowany w strefach zagrożonych wybuchem. 

 

 

 

 



„Popyt na antystatyczne systemy posadzkowe wśród naszych klientów 

wciąż rośnie. Jest to efektem dyrektywy ATEX (ATmosphères 

EXplosibles) wydanej przez Unię Europejską, określającej wymogi 

w zakresie ochrony przeciwwybuchowej, jak również rosnącej liczby 

komponentów elektronicznych używanych w przemyśle. Wprowadzając 

Ucrete MF40AS na rynek, chcemy sprostać temu rosnącemu 

zapotrzebowaniu i wzmocnić naszą ofertę produktową w zakresie 

posadzek przemysłowych” — mówi Philip Ansell, European Marketing 

Manager for Ucrete Industrial Flooring w firmie BASF. Ucrete MF40AS 

łączy odporność na czynniki chemiczne z trwałością i właściwościami 

antystatycznymi, co wyjątkowo sprzyja zapewnieniu bezpiecznego 

środowiska pracy — zwłaszcza w przypadku klientów z branży 

spożywczej, farmaceutycznej oraz producentów elektroniki. 

 

Dzięki zastosowaniu nowej technologii, standardową gamę kolorystyczną 

Ucrete MF40AS uzupełniono o nowe kolory: kremowy i jasnożółty. 

Podobnie jak wszystkie rozwiązania posadzkowe Ucrete, nowy system 

jest gęsty i nieprzepuszczalny, spełnia najwyższe standardy w zakresie 

higieny i wytrzymuje ekstremalne obciążenia termiczne, mechaniczne 

i chemiczne, charakteryzując się wydłużoną trwałością użytkową. 

 

Wytrzymałość i trwałość rozwiązań podłogowych Ucrete 

zademonstrowano w krótkim filmie zatytułowanym „Ucrete Destruction 

Challenge”. Eksperci Master Builders Solutions przetestowali posadzkę 

Ucrete w najcięższych warunkach, np. zamrażając ją za pomocą ciekłego 

azotu lub uderzając w nią ciężkim młotem. Posadzka zniosła to wszystko 

bez śladów zniszczenia. 

Ucrete jest najtwardszą posadzką na świecie. Od premiery rynkowej 

w 1969 roku jest ona stosowana w różnych branżach, w tym w przemyśle 

spożywczym i rozlewniach napojów oraz w przemyśle chemicznym 

i farmaceutycznym. Dzięki łatwości, z jaką się ją czyści oraz odporności 

na czynniki chemiczne, cieplne i mechaniczne, posadzka Ucrete 

doskonale sprawdza się w pomieszczeniach, w których wymagana jest 

solidna, higieniczna i trwała podłoga. 

 

Materiał wideo oraz więcej informacji o Ucrete można znaleźć 

w Internecie: 



www.ucrete.basf.com oraz www.ucrete.basf.com/pl/ 

 

Przegląd oferty produktowej Ucrete oraz dodatkowe informacje na temat 

produktów i rozwiązań systemowych marki Master Builders Solutions 

firmy BASF można znaleźć pod adreem: 

www.master-builders-solutions.basf.co.uk oraz  https://www.master-

builders-solutions.basf.pl/ 

 

O Master Builders Solutions firmy BASF 

Master Builders Solutions jest marką firmy BASF obejmującą zaawansowane 

rozwiązania chemiczne dla budownictwa. Powstała w oparciu o doświadczenia 

zgromadzone przez ponad 100 lat obecności w branży budowlanej. 

Kompleksowa gama produktów Master Builders Solutions obejmuje trwałe 

rozwiązania stosowane przy wznoszeniu nowych oraz konserwacji, naprawach 

i remontach istniejących obiektów: domieszki do betonu, dodatki do cementu, 

rozwiązania chemiczne do zastosowań w budownictwie podziemnym, preparaty 

do hydroizolacji, środki uszczelniające, rozwiązania do napraw i zabezpieczania, 

zaprawy o podwyższonych parametrach oraz wytrzymałe systemy posadzkowe. 

Marka Master Builders Solutions korzysta z kompetencji światowej społeczności 

ekspertów w dziedzinie budownictwa współpracujących z firmą BASF. Dzięki 

połączeniu naszej wiedzy praktycznej z różnych dziedzin oraz doświadczenia 

uzyskanego podczas realizacji niezliczonych projektów budowlanych na całym 

świecie możemy zaoferować naszym klientom pomoc w rozwiązywaniu 

najbardziej nietypowych problemów z zakresu budownictwa, na wszystkich 

etapach realizacji projektu. Korzystając z globalnych technologii firmy BASF oraz 

dogłębnej znajomości lokalnych potrzeb budowlanych, opracowujemy 

i rozwijamy innowacyjne rozwiązania, które przyczyniają się do sukcesu naszych 

klientów oraz pobudzają zrównoważony rozwój budownictwa. Więcej informacji 

na stronie www.master-builders-solutions.basf.com 

 

O Dziale Chemii Budowlanej 

Dział Chemii Budowlanej firmy BASF oferuje zaawansowane rozwiązania 

chemiczne stosowane przy wznoszeniu nowych oraz konserwacji, naprawach 

i renowacji istniejących obiektów. Kompleksowa gama produktów działu 

obejmuje domieszki do betonu, dodatki do cementu, rozwiązania chemiczne do 

zastosowań w budownictwie podziemnym, preparaty do hydroizolacji, środki 

uszczelniające, rozwiązania do napraw i zabezpieczania betonu, zaprawy 

o podwyższonych parametrach, wytrzymałe systemy posadzkowe, systemy 

glazurnicze, systemy dylatacyjne i rozwiązania do zabezpieczania elementów 

drewnianych. 
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Około 5500 pracowników Działu Chemii Budowlanej tworzy globalną 

społeczność ekspertów w dziedzinie budownictwa. Dzięki połączeniu naszej 

wiedzy praktycznej z różnych dziedzin oraz doświadczenia uzyskanego podczas 

realizacji niezliczonych projektów budowlanych na całym świecie możemy 

zaoferować naszym klientom pomoc w rozwiązywaniu najbardziej nietypowych 

problemów z zakresu budownictwa na wszystkich etapach realizacji projektu. 

Korzystając z globalnych technologii firmy BASF oraz dogłębnej znajomości 

lokalnych potrzeb budowlanych, opracowujemy i rozwijamy innowacyjne 

rozwiązania, które przyczyniają się do sukcesu naszych klientów oraz pobudzają 

zrównoważony rozwój budownictwa. 

Dział, w którego skład wchodzą zakłady produkcyjne i centra sprzedaży w ponad 

50 krajach, w 2015 roku odnotował wpływy ze sprzedaży w wysokości około 2,3 

mld EUR. 

 

O firmie BASF 

W BASF tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszłości. Łączymy sukces 

ekonomiczny z ochroną środowiska naturalnego i odpowiedzialnością społeczną. 

Ok. 112 000 pracowników zatrudnionych w BASF przyczynia się do sukcesu 

naszych klientów reprezentujących niemal wszystkie możliwe branże i kraje 

świata. Prowadzimy działalność w pięciu sektorach: Chemicals, Performance 

Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions oraz Oil & Gas. 

Wartość sprzedaży BASF przekroczyła w 2015 roku 70 mld EUR. Akcje firmy 

notowane są na giełdach we Frankfurcie (BAS), Londynie (BFA) oraz Zurychu 

(AN). Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.basf.com. 
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