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Прес-реліз  

21 березня 2018 р.  

Бренд Master Builders Solutions презентував на виставці Anuga 

FoodTec гігієнічні системи підлогового покриття з високим 

рівнем зносостійкості 

 Покриття Ucrete, які виготовлені з застосуванням унікальної технології 
поліуретанових смол, дозволяють створювати надзвичайно 
довговічні системи підлогових покриттів 

 Покриття Ucrete відповідають вищім санітарно-гігієнічним стандартам 
харчової промисловості, очищуються до стандарту нержавіючої сталі 
та не сприяють зростанню бактерій 

 Покриття Ucrete мають сертифікат відповідності золотому стандарту 
якості повітряного середовища приміщень Eurofins Indoor Air Comfort 

Мангайм, Німеччина, 21 березня 2018 р. – Концерн BASF під брендом Master 

Builders Solutions® презентує серію надміцних систем підлогових покриттів 

Ucrete на виставці Anuga FoodTec, що проходитиме в Кельні до 

23 березня 2018 року (зал 09.1, номер стенду E040). 

Покриття Ucrete – це система надзвичайно довговічного захисного покриття на 

основі унікальної технології поліуретанових смол, показники якої 

перевершують спеціальні вимоги харчової промисловості. Підлогові покриття 

Ucrete також цілком підходять для застосування в хімічній і фармацевтичній 

промисловості завдяки стійкості до хімічного, механічного та термічного 

впливу. 

Понад 50 років системи підлогового покриття Ucrete відповідають найвищим 
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вимогам безпеки та гігієни праці, оскільки не сприяють зростанню бактерій і 

забезпечують рівень бактеріального очищення, який відповідає рівню 

неіржавної сталі. Залежно від товщини шару, покриття можуть витримувати 

температури від -40°C до 130°C, що робить їх ідеальними для використання в 

холодних приміщеннях і умовах зниженої температури. Покриття мають високу 

ударну міцність і підвищені антиковзні властивості. Рівень антиковзного 

захисту підлогового покриття можна обрати відповідно до певних вимог 

клієнтів – від гладкого до дуже шорсткого. 

Покриття Ucrete не містять розчинників і швидко тверднуть, що є істотною 

перевагою, особливо під час ремонтних робіт. Крім того, системи підлогового 

покриття Ucrete не мають запаху і не залишають плям і слідів навіть під час 

нанесення, тому їх можна укладати без зупинки виробничого процесу, тим 

самим мінімізуючи час простою. Покриття Ucrete відповідають стандартам 

AgBB (Німецький комітет з оцінки впливу будівельних матеріалів на здоров'я) і 

мають сертифікат відповідності золотому стандарту якості повітряного 

середовища приміщень Eurofins Indoor Air Comfort Gold standard. 

Покриття Ucrete створюють не тільки безпечне, але й дуже красиве робоче 

середовище завдяки безшовній обробці підлоги, яка доступна в семи різних 

кольорах. 

З додатковою інформацією про системи підлогового покриття Ucrete можна 

ознайомитися на сайті за адресою:  

https://www.master-builders-solutions.basf.co.ukhttps://www.master-builders-

solutions.basf.co.uk і http://www.ucrete.basf.com 

Про підрозділ будівельної хімії 

Використовуючи міжнародну торговельну марку Master Builders Solutions, підрозділ 

будівельної хімії концерну BASF пропонує передові рішення на основі хімічних технологій для 

будівництва нових об'єктів, технічного обслуговування, ремонту та реконструкції споруд. 

Великий асортимент нашої продукції включає добавки в бетони, добавки для цементів, 

розчини хімікатів для будівництва підземних об'єктів, затворювачі, системи захисту і ремонту 

бетонів, розчини з високими характеристиками, промислові підлоги, розчини для укладання 

плитки, температурні компенсатори, а також розчини для захисту деревних матеріалів. 

 
У підрозділі будівельної хімії сформувався міжнародний колектив фахівців з технологій 

будівництва чисельністю близько 6000 співробітників. Для вирішення завдань, що стоять 

перед нашими клієнтами, починаючи з етапу планування до завершення будівельного 
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проекту, ми об'єднуємо наші ноу-хау та досвід в усіх областях спеціалізації та регіонах, 

застосовуємо наш досвід з численних будівельних проектів по всьому світу. Ми 

використовуємо глобальні технології концерну BASF і наші глибокі знання місцевих 

будівельних норм і правил для розробки інновацій, які сприяють успішній діяльності наших 

клієнтів і забезпечують надійне, екологічне будівництво. Підрозділ володіє виробничими 

потужностями і торговими представництвами в більш ніж 60 країнах світу та в 2016 році 

досягнув обсягів продажу 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. Більш ніж 115 000 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 2017 році обсяг продажів концерну склав 64,5 млрд євро. Акції BASF торгуються 

на фондових біржах Франкфурта (BAS), Лондона (BFA) і Цюриха (BAS). З докладнішою 

інформацією про BASF можна ознайомитися в Інтернеті за адресою www.basf.com. 

http://www.basf.com/

