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Прес-реліз 
 

Концерн BASF представив на європейському ринку 

нову серію підлогових покриттів MasterTop 

 Зниження ударного шуму на 20 дБ 

 Поєднання дизайну, тиші та екологічної безпеки 

Випустивши нову серію MasterTop 1327, концерн BASF 

представив на ринку дві системи звукоізолювальних підлогових 

покриттів для нанесення в рідкому стані, що поєднують у собі 

комфорт, виняткові естетичні характеристики та поліпшені 

звукоізолювальні властивості. Ці покриття доповнюють 

асортимент рідких хімічних рішень для використання в 

будівництві, які виготовляються концерном BASF та продаються 

під торговельною маркою Master Builders Solutions®. 

Нові системи MasterTop1327-16 dB та MasterTop1327-20 dB 

пропонують низку переваг із погляду акустики приміщень, 

нанесення, дизайну та довговічності. Завдяки звукоізоляційному 

шару, вертикальна передача звуку (напр. ударний шум) 

знижується на 16-20 дБ, що дає змогу створити приємне 

середовище для життя та роботи. Цей інноваційний 

звукоізолювальний шар наносять у рідкому стані, так само як і всі 

інші компоненти системи MasterTop 1327. У такий спосіб 

нанесення підлогового покриття спрощується, особливо в 

приміщеннях складної форми. Крім того, рідка форма нанесення 

дозволяє забезпечити максимальну творчу свободу та 

індивідуальний дизайн підлоги з погляду форми і кольору. Всі 

системи нової серії MasterTop 1327 допомагають забезпечити 

оптимальну якість повітря в приміщеннях і відповідають вимогам 

стандарту AgBB (Комітет з оцінки шкідливих виділень у 
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будівельних матеріалах) щодо низького рівня шкідливих 

виділень. Завдяки своїй надзвичайній довговічності та простоті 

догляду ці підлогові покриття дають змогу знизити витрати на 

експлуатаційне обслуговування. 

«Серією MasterTop 1327 ми надалі розширюємо асортимент 

наших декоративних підлогових покриттів, особливо щодо тих, 

що мають естетичний вигляд та підходять для відповідальних 

застосувань. Ми маємо на меті запропонувати клієнтам сучасні 

підлогові системи. Наприклад, MasterTop1327-20dB — перше і 

єдине на ринку покриття, що наноситься в рідкому стані, яке 

знижує ударний шум на 20 дБ», — розповів Люк Ван Елдере (Luc 

Van Eldere), підрозділу Performance Flooring Europe концерну 

BASF. 

Безшовні підлогові покриття MasterTop 1327 добре підходять для 

застосування в будівлях, де є однаково важливими приємний 

зовнішній вигляд, високий комфорт та мінімальний рівень шуму: 

у лікарнях, де тиша і самопочуття мають важливе значення для 

відновлення пацієнтів; в освітніх установах, де необхідна тиха 

обстановка для навчання дітей. Це стосується і офісів, де 

співробітникам необхідно зосередитися; у готелях, де гості хочуть 

відпочити в атмосфері затишку та тепла. 

MasterTop 1327-20dB є також частиною кампанії із сталого 

виробництва концерну BASF: експерти Master Builders Solutions 

разом з європейськими клієнтами представляють окремі випадки, 

які демонструють, як хімічні рішення дозволяють клієнтам 

підвищувати свою продуктивність, а також знижувати 

експлуатаційні витрати та викиди парникових газів в атмосферу. 

Деякі з історій успішного застосування клієнтами системи 

MasterTop 1327-20dB і значного зниження шуму на робочому місці 

можна знайти за посиланням: www.sustainability.master-builders-

solutions.basf.com 

Більш докладну інформацію про нашу продукцію та системні 

рішення можна знайти на сайті: www.master-builders-
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solutions.basf.co.uk 

Про підрозділ будівельних хімікатів 

Підрозділ хімічних рішень для будівництва концерну BASF пропонує передову 

хімічну продукцію для використання в сфері будівництва, обслуговування, 

ремонту, модернізації та реконструкції будівель. Цей бренд побудовано на 

більш ніж 100-літньому досвіді концерну в будівельній індустрії. Наш 

всеосяжний асортимент містить у собі добавки до бетону, добавки до цементу, 

хімічні розчини для підземного будівництва, системи гідроізоляції, герметики, 

системи для ремонту і захисту бетону, підливні суміші, високоякісні підлогові 

покриття, матеріали для кріплення плитки, компенсаційні стики та системи 

керування, розчини для захисту деревини. 

Підрозділ хімічних рішень для будівництва нараховує близько 6 000 

співробітників та є глобальним співтовариством експертів із будівництва. Для 

вирішення специфічних будівельних завдань наших клієнтів на всіх етапах 

проекту — від загального задуму до завершення — ми користуємося ноу-хау 

наших фахівців та професійними знаннями й досвідом, накопиченим у 

незліченних будівельних проектах по усьому світі. Ми максимально 

використовуємо глобальні технології компанії BASF та наші глибокі знання 

потреб будівельних проектів у різних регіонах, щоби створювати інновації і 

допомагати нашим клієнтам ставати більш успішними та провадити сталу 

будівельну діяльністю. 

Підрозділ має виробничі ділянки та відділи продажів у понад 60 країнах; в 2016 

році його продажі у грошовому вираженні сягнули 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 114 000 

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 2016 році обсяг продажів концерну склав 58 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. 
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