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BASF podnosi ceny produktów Master Builders — wyrobów wykonanych na bazie żywicy 

epoksydowej i sprzedawanych w Europie pod marką MasterTop oraz MasterSeal 

 
 
Mannheim, Niemcy, 15 marca 2018. W związku ze znacznym globalnym wzrostem cen surowców 

do produkcji wyrobów budowlanych opartych na epoksydach firma BASF podnosi ceny swoich 

produktów Master Builders Solutions® sprzedawanych w Europie pod marką MasterTop oraz 

MasterSeal o około 10%. Podwyżka wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym.   

 

 

O dziale chemii budowlanej 

 

Pod światową marką Master Builders Solutions dział chemii budowlanej BASF oferuje wysoko 

zaawansowane rozwiązania chemiczne w zakresie budownictwa nowych obiektów, 

przeprowadzania napraw i renowacji obiektów budowlanych. Marka bazuje na ponad 100-letnim 

doświadczeniu w branży budowlanej.  Nasza kompleksowa oferta obejmuje domieszki do betonu, 

dodatki do cementu, rozwiązania chemiczne do konstrukcji podziemnych, produkty do impregnacji 

betonu, systemy hydroizolacji i uszczelnień, produkty do naprawy i ochrony betonu, fugi, systemy 

podłogowe, systemy do mocowania płytek, złącza kompensacyjne i systemy sterowania oraz 

rozwiązania do ochrony drewna konstrukcyjnego. 

Dział chemii budowlanej zatrudnia około 6500 pracowników, którzy tworzą globalną wspólnotę 

ekspertów w tej dziedzinie.  Aby rozwiązywać konkretne problemy naszych klientów w zakresie 

budownictwa od koncepcji aż po ukończenie projektu, korzystamy ze specjalistycznego know-how, 

regionalnej wiedzy i doświadczenia zdobytego w licznych projektach budowlanych na całym świecie. 

Wykorzystujemy globalne technologie BASF i naszą dogłębną znajomość lokalnych potrzeb 

budowlanych, aby wprowadzać innowacje, które pomogą naszym klientom odnosić jeszcze większe 

sukcesy i promować zrównoważone budownictwo. Dział posiada zakłady produkcyjne i biura 

sprzedaży w ponad 60 krajach na świecie i w roku 2017 uzyskał obroty rzędu 2,4 miliardów euro. 

 

O BASF 

 

W BASF tworzymy chemię dla zrównoważonego rozwoju. Łączymy sukces gospodarczy z ochroną 

środowiska i odpowiedzialnością społeczną. Ponad 115 000 pracowników Grupy BASF przyczynia 

się do sukcesu naszych klientów, reprezentujących niemal wszystkie branże i kraje świata. 

Rozwijamy nasze portfolio w pięciu segmentach: Chemicals, Performance Products, Functional 

Materials & Solutions, Agricultural Solutions oraz Oil & Gas. W 2017 r. firma BASF osiągnęła obroty 

w wysokości blisko 64,5 mld euro. Akcje BASF są notowane na giełdach we Frankfurcie (BAS), w 
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Londynie (BFA) i Zurychu (BAS). Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej 

www.basf.com 
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