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BASF розпочинає поставки промислових
підлогових покриттів Ucrete MF40AS на
європейський ринок


Підлогове покриття з антистатичними властивостями



Нові кольори та поліпшена естетика



Нове відео демонструє міцність покриття Ucrete

Мангейм, Німеччина – 8 грудня 2016 р. – Концерн BASF
розпочав виробництво Ucrete MF40AS – нового зносостійкого
антистатичного підлогового покриття на поліуретано-цементній
основі. Цей продукт доповнює пропонований BASF асортимент
хімічних рішень для будівельної галузі, об'єднаних під брендом
Master Builders Solutions®.
Ucrete MF40AS має численні переваги в плані міцності й
довговічності, а також з точки зору створення безпечних умов на
виробництві. Завдяки своїм антистатичним властивостям це
покриття

забезпечує

захист

для

пристроїв,

чутливих

до

електростатичних зарядів, і є придатним для використання на тих
ділянках, де існують ризики вибухонебезпечності.

«Наші

замовники

виявляють

підвищену

цікавість

до

антистатичних підлогових покриттів. Це зумовлено директивами
ЄС, що містять вимоги до обладнання та роботи в потенційно
вибухонебезпечному середовищі (ATEX), а також дедалі ширшим
використанням

електронних

компонентів

на

виробництві.

Випуском на ринок продукту Ucrete MF40AS ми прагнемо
задовольнити цей зростаючий попит, поповнюючи наш портфель
рішень у сегменті індустріальних підлогових покриттів», – сказав
співробітник BASF Філіп Ансель, менеджер з маркетингу продукції
Ucrete на європейському ринку. Продукт із поєднанням таких
характеристик,
антистатичність,

як
є

стійкість

до

унікальною

хімікатів,

пропозицією

довговічність
для

і

створення

безпечних умов на робочих місцях, особливо на підприємствах
харчової, фармацевтичної та обробної промисловості.
Нові технології дають можливість випускати покриття Ucrete
MF40AS не тільки в «стандартній» гамі, але й у двох нових
колірних відтінках – кремовому і яскраво-жовтому. За аналогією з
іншими продуктами з лінійки Ucrete новинка характеризується
цупкістю та непроникністю, витримує екстремальні температурні,
механічні та хімічні впливи, відповідає найвищим гігієнічним
стандартам. Усе це сприяє тривалим строкам служби підлогових
покриттів.
Міцність

і

довговічність

покриттів

Ucrete

наочно

продемонстрована у відеоролику під назвою "Ucrete Destruction
Challenge",

розміщеному

на

веб-сайті

www.ucrete.basf.com.

Експерти бренда Master Builders Solutions випробовували ці
покриття в максимально жорстких умовах. У результаті було
встановлено,

що

вони

здатні

витримати

і

вплив

низькотемпературного рідкого азоту, й удари важкою кувалдою.
Випуск підлогових покриттів з лінійки Ucrete було розпочато 1969
року. Ці продукти широко застосовуються в різних сферах, у тому
числі на підприємствах харчової, хімічної та фармацевтичної
промисловості. Покриття Ucrete добре очищаються, також вони
стійкі до хімічних, температурних і механічних впливів, завдяки

чому підходять для тих приміщень, де потрібно облаштувати
міцну, гігієнічну й довговічну підлогу.
Відеоматеріали та додаткові відомості про покриття Ucrete
розміщено в мережі Інтернет за адресою: www.ucrete.basf.com.
Огляд продуктів з лінійки Ucrete і докладна інформація про бренд,
що поєднує продукцію та рішення BASF для будівельної галузі
(Master Builders Solutions):
www.master-builders-solutions.basf.co.uk.

Про бренд Master Builders Solutions
Під брендом Master Builders Solutions концерн BASF об'єднав передові
хімічні рішення для нового будівництва, а також для техобслуговування,
ремонту та реконструкції будівель і споруд. Ці рішення створюються на
основі більш ніж 100-річного досвіду діяльності BASF з обслуговування
будівельної галузі. Великий портфель розробок, пропонованих у рамках
бренда Master Builders Solutions, охоплює добавки до бетонів і цементів,
хімічні

рішення

для

підземного

будівництва,

системи

гідроізоляції,

герметики, ремонтні суміші, високоякісні будівельні розчини, склади
підлогових покриттів тощо.
Просування бренда Master Builders Solutions спирається на міжнародну
спільноту експертів BASF у сфері будівництва. Для сприяння у вирішенні
завдань, що стоять перед нашими замовниками, ми комбінуємо компоненти
портфеля пропозицій, які найбільше підходять, «ноу-хау» з різних напрямів
діяльності та регіонів, а також використовуємо досвід, накопичений у ході
здійснення численних будівельних проектів по всьому світу. Маючи глибокі
знання потреб будівельних компаній на місцях, ми застосовуємо глобальні
технологічні розробки BASF для створення інновацій, здатних зробити
внесок в успішний розвиток бізнесу наших замовників і спрямованих на
сталий розвиток будівельної галузі в цілому. З додатковою інформацією
можна ознайомитися на веб-сайті за адресою:

www.master-builders-

solutions.basf.com.

Про підрозділ будівельної хімії
Підрозділ будівельної хімії в складі концерну BASF пропонує передові
хімічні

рішення

для

нового

будівництва,

а

також

для

технічного

обслуговування, ремонту і реконструкції будівель і споруд. Наш великий
портфель пропозицій містить добавки до бетонів і цементів, хімічні рішення
для підземного будівництва, системи гідроізоляції, герметики, сполуки для
ремонту і захисту бетонних конструкцій, високоякісні будівельні розчини,
підлогові покриття, мастики для плиткових робіт, системи контролю
розширення, а також консерванти для деревини.
Чисельність персоналу підрозділу будівельної хімії становить близько 5 500
осіб. Для того щоб комплексно (від розробки концепції до практичного
здійснення проекту) вирішувати конкретні завдання, що стоять перед
нашими замовниками, ми поєднуємо компетенції по різних регіонах і
напрямках діяльності й використовуємо досвід, накопичений у процесі
виконання численних будівельних проектів по всьому світу. Ми спираємося
на технології BASF і на глибоке знання потреб будівельної галузі в тому чи
іншому регіоні для розробки інновацій, що сприяють успішному бізнесу
замовників і просуванню раціональних підходів до будівництва.
Виробничі

об'єкти

і

центри

продажів

підрозділу

будівельної

хімії

розташовані більш як у 50 країнах світу, а його оборот за підсумками 2015
року склав близько 2,3 млрд євро.

Про концерн BASF
У BASF ми створюємо хімію для сталого майбутнього, поєднуючи
економічний успіх із захистом довкілля та соціальною відповідальністю.
Близько 112 000 співробітників BASF роблять свій внесок в успіх клієнтів
концерну практично в кожному секторі та практично в кожній країні світу.
Наш продуктовий портфель складається з 5 сегментів: хімікати, спеціальні
продукти, функціональні матеріали та рішення, рішення для сільського
господарства, а також нафта і газ. У 2015 році обсяг продажів концерну
склав 70 млрд євро. Акції BASF торгуються на фондових біржах
Франкфурта (BAS), Лондона (BFA) і Цюріха (BAS). З докладнішою
інформацією про BASF можна ознайомитися в Інтернеті за адресою
www.basf.com.

