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PUre ideeën voor comfortabel vloerdesign
PU – een afkorting voor polyurethaan – is een vaak gebruikt materiaal voor een
comfortabele gietvloer. Deze naadloze PU-vloeren munten uit in design – dankzij de
beschikbaarheid in een ruim kleurengamma -, elasticiteit, scheur- en krasweerstand
en bieden een aangenaam loopcomfort.
Om u te overtuigen van de unieke eigenschappen en de eindeloze decoratieve
mogelijkheden van MasterTop PU vloersystemen van Master Builders Solutions
hebben we het MasterTop Pure floor design concept ontwikkeld. Het MasterTop
Pure floor design concept combineert het pure van het materiaal en design met
functionaliteit en duurzaamheid. MasterTop Pure floor design staat garant voor hoge
veerkracht, een stijlvolle uitstraling en een lange levensduur.
In deze brochure laten we zien hoe creatief en functioneel MasterTop comfortabele
vloeren kunnen zijn en hoe zij bijdragen tot een betere levenskwaliteit.

Onze referentie in Nijkerk (Nederland):
Residentiële woning
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MasterTop 1324
MasterTop 1324 is de absolute krachtpatser onder de decoratieve polyurethaan
vloeren. Inzetbaar in de zwaarst belaste omgevingen, waar hij bescherming biedt
tegen slijtage, vervuiling, absorptie van vloeistoffen en impact, combineert deze
robuuste vloer duurzaamheid en decoratief elan. Met MasterTop 1324 creëert u
een veilige en aangename werkomgeving.
Welke kleur? U beslist.

Toplaag
Body Coat

Primer
Optioneel: Schraaplaag

Onze referentie in Oudenaarde (België):
Kledingzaak Little London
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MasterTop 1325
MasterTop 1325 is een prachtige stijlvolle en stille vloer, volledig naadloos en
met een hoge slijtvastheid: een polyurethaan vloer die kwaliteit en comfort in zich
verenigt. De flexibele body coat geeft de vloer een enigszins verend vermogen een comfortabele en hygiënische vloer die een aangename sfeer creëert.
Met zijn esthetische mogelijkheden, strakke verschijning en decoratieve uitstraling
mag MasterTop 1325 beslist een trendsetter worden genoemd, uniek in zijn soort.

Top Coat
Body Coat

Primer
Optioneel: Schraaplaag

Onze referentie in Zurich (Zwitserland):
Restaruant Bar Wird

7

8

MasterTop
PUre floor design

MasterTop
PUre floor design

MasterTop 1326
De bijzondere eigenschappen van MasterTop 1326 bieden u de mogelijkheid om
een artistieke, fantasierijke en absolute unieke vloer te maken. MasterTop 1326
combineert duurzaamheid met veerkracht, een naadloze afwerking die optimaal
gebruiksgemak en hygiëne garandeert, met een schitterend en exclusief design.
U schildert als het ware op een kamerbreed doek, waarvan het ontwerp en lijnenspel zelfs kunnen worden doorgevoerd op de wanden.

Top Coat
Body Coat

Primer
Optioneel: Schraaplaag

Onze referentie in Darmstadt (Duitsland): Telekom AG
Design en applicatie: Jeanet Hönig
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MasterTop 1327
Lachen, spelen, leven, werken en actief samen zijn, allen leveren een belangrijke
bijdrage aan de kwaliteit van het leven. Concentratie, rust, welzijn en tijd voor jezelf
zijn minstens even belangrijk. Aan deze eisen tegelijkertijd voldoen - vaak onder
één dak - is een uitdaging voor interieurarchitecten. MasterTop 1327 legt voor u
de juiste basis.
MasterTop 1327 is het ideale vloersysteem voor een omgeving waar een mooie
uitstraling, hoog loopcomfort en minimale geluidsniveau’s, ondanks een grote
hoeveelheid van mensen die passeren, even belangrijk zijn.

Top Coat

Body Coat

Primer
Optioneel: Schraaplaag
Onze referentie in Baar (Zwitserland):
Zugerische Workshop voor invaliden

Elastische
geluiddempende laag
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Urban Architecture

Stijlen & Kleuren
pure white

quartz

dove

alabaster

cosmos

apollo

moon

citreous

southsee

magma

pitaya

paprika

curacao

Met MasterTop Pure floor design is er heel wat mogelijk wat stijlen en kleuren betreft.
Nagenoeg iedere kleur is beschikbaar en de vloerdesignmogelijkheden zijn eindeloos.
Laat u inspireren en creëer een belevingswereld waar ontspannen leven en werken het
juiste gevoel geven.
U bepaalt stijl en kleur!

Savannah

sallow thorn

Exotic

oak

savannah red

gazelle

cacao

royal brown

avocado

blueberry
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Stars in Space

Sensual Living

pure white

sand

cream

alabaster

mellow

silk

nature

Smooth

macchiato

pure white

magma

comet

mars

moon

apollo

cosmos

oak

sallow thorn

lilac

crocus

Blossom and Garden

autumn

pale yellow

pale green

leaf green

pebble red

precious
bordeaux

sky

frog

leaf green
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Onze duurzame oplossingen
MasterTop Pure floor design maakt efficiënter gebruik van hulpbronnen mogelijk wat
leidt tot een significante kostenbesparing en een lagere ecologische voetafdruk.
Analyses van de volledige levenscyclus, ecobalansonderzoeken, emissiecontroles en
milieuproductverklaringen (EPD’s) gecertificeerd door onafhankelijke instanties, leveren het bewijs van de duurzaamheid van onze MasterTop PU vloersystemen. De
resultaten tonen aan dat de buitengewone duurzaamheid, het lage materiaalverbruik
en het efficiënte onderhoud van MasterTop PU vloeren op lange termijn resulteren in
een lagere milieu-impact in vergelijking met andere vloersystemen. Overtuigende
argumenten genoeg voor u en uw klanten.
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Duurzame bouw, lage emissies
Dagelijks brengen we ongeveer 90% van onze tijd binnen door: thuis, op kantoor, in
winkels of in het fitnesscentrum. De kwaliteit van lucht in gebouwen is daarom van
uitzonderlijk belang omdat ze een directe invloed heeft op onze gezondheid en ons
welzijn.
Met onze MasterTop PU vloeren kan u opgelucht ademhalen: onze producten zijn
getest volgens de strenge reglementering van het AgBB (Commissie voor gezonheidsgerelateerde evaluatie van bouwproducten) en garanderen bovendien lage
emissiewaarden overeenkomstig het AFFSET protocol, het Nordic-ecolabel en de
Franse regelgeving inzeak VOS (volatile organic compounds).
De producten die wij gebruiken in duurzame bouwprojecten bevatten geen oplosmiddelen en voldoen bijgevolg aan de lage emissienormen.
Bovendien kreeg een reeks MasterTop PU-vloeren de hoogste kwalificatie A+ van het
Buliding Research Establishment (BRE). BREEAM meet de milieu-impact van bouwmaterialen over hun volledige levenscyclus en helpt ontwerpers en bestekschrijvers
om de voor het milieu beste keuze te maken bij het selecteren van bouwmaterialen.
De kwalificatie A+ voor MasterTop PU vloeren bewijst hun lage milieu-impact. Het
MasterTop PU-gamma is hiermee een verrijking voor elk gebouw.

Onze referentie in Deurne (Nederland):
Residentiële woning
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Master Builders Solutions
Master Builders Solutions is een wereldwijd handelsmerk
dat alle expertise samenbrengt om chemische oplossingen
te creëren voor nieuwbouw, onderhoud en renovatie. Master

Onze veelzijdige portfolio

Wist u dat ongeveer 80% van alle kosten voor een vloer niet toe te schrijven is aan
het plaatsen van de vloer, maar aan reiniging en onderhoud?

Builders Solutions bouwt voort op de ervaring die het bedrijf

MasterTop Pure floor design vloeren zijn zeer onderhoudsvriendelijk en hebben lage
onderhoudskosten. Deze naadloze vloeren met gesloten oppervlak hebben slechts
weinig water en detergent nodig om te reinigen. Dit beperkt de milieubelasting en
bespaart energie, werk, tijd en dus kosten.

De know-how en ervaring van een wereldwijde

 Oplossingen voor tunnelbouw

gemeenschap van bouwexperten vormen de kern van

 Oplossingen voor waterdichting

Master Builders Solutions. We combineren de juiste

 Voegkitten

elementen uit ons productassortiment om uw specifieke

 Oplossingen voor betonreparatie en -besherming

bouwuitdagingen op te lossen. We werken samen over

 Verankeringsmortels

de grenzen van vakgebieden en regio’s heen en steunen

 Oplossingen voor de on- en offshore windturbines

op de ervaring die in talloze bouwprojecten wereldwijd

 Vloersystemen

in ruim een eeuw in de bouwindustrie heeft opgedaan.

 Hulpstoffen voor beton
 Cementadditieven

Met de juiste reiniging en onderhoud houdt u uw vloer nog jaren lang schoon, functioneel en aantrekkelijk en verlengt u de levensduur van uw vloer. Zo kan u nog lang
van uw vloer genieten.

is opgedaan. Wij benutten wereldwijde technologieën,
evenals onze diepgaande vakkennis van plaatselijke
bouwbehoeften, om innovaties te ontwikkelen die u helpen
succesvoller te zijn en duurzaam bouwen stimuleren.
Het uitgebreide productportfolio van Master Builders
Solutions omvat hulpstoffen voor beton, cementadditieven,
oplossingen voor tunnelbouw, oplossingen voor
waterdichting, voegkitten, oplossingen voor betonreparatie
en -bescherming, verankeringsmortels, oplossingen voor
de on- en offsshore windturbines en vloersystemen.
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Master Builders Solutions voor de bouwsector
MasterFlow
Oplossinen voor precisie
aangietingen

MasterPel
Oplossingen voor
waterdicht beton

MasterSet
Oplossingen voor controle
zettijden van beton

MasterBrace
Oplossingen voor structurele
versteviging van beton

MasterFiber
Oplossingen voor
vezelversterkt beton

MasterPolyheed
Oplossingen voor
kwaliteitsbeton

MasterSphere
Oplossingen voor gegarandeerde
vries-dooi-bestendigheid

MasterCast
Oplossingen voor de 		
prefab betonindustrie

MasterGlenium
Oplossingen voor hoge
kwaliteitsbeton

MasterPozzolith
Oplossingen voor
betonproducten

MasterSuna
Oplossingen voor zand en 		
grind in beton

MasterCem
Oplossingen voor
cementproducenten

MasterInject
Oplossingen voor
injecteren van beton

MasterProtect
Oplossingen voor
betonbescherming

MasterEase
Lage viscositeit voor hoge
kwaliteitsbeton

MasterKure
Oplossingen voor
nabehandelen van beton

MasterRheobuild
Oplossingen voor hoge 		
sterkte beton

MasterSure
Oplossingen voor
verwerkbaarheid van 		
beton

MasterEmaco
Oplossingen voor
betonherstellingen

MasterLife
Oplossingen voor hoge
duurzaamheid

MasterRoc
Oplossingen voor
ondergrondse constructies

MasterFinish
Oplossingen voor
bekistingen

MasterMatrix
Rheologie controle van 		
beton

MasterSeal
Oplossingen voor waterdichting 		
en voegafdichting

MasterAir
Oplossingen voor beton
met luchtbelvormers

		

		

MasterTop
Oplossingen voor industriële 		
en decoratieve vloeren
Master X-Seed
Oplossingen voor versnelling 		
van verharding
Ucrete
Oplossingen voor vloeren 			
in zwaar belastbare omgevingen

QUANTIFIED SUSTAINABLE BENEFITS
ADVANCED CHEMISTRY BY MASTER BUILDERS SOLUTIONS

Laat de cijfers spreken: We hebben enkele van onze meest eco-efficiëntste productoplossingen 			
voor de productie van beton en prefab beton, gebouwen en openbare werken, en vloeren in beeld 			
gebracht.

sustainability.master-builders-solutions.com
Master Builders Solutions Belgium nv
Nijverheidsweg 89
B - 3945 Ham
T +32 (0)11 34 04 10

mbs-cc-be@mbcc-group.com

www.master-builders-solutions.be
www.master-builders-solutions.nl

De gegevens in deze publicatie zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Ze bepalen niet de kwaliteit van het product en, gelet op de vele factoren die het aanbrengen van onze producten kunnen beïnvloeden, ontheffen de uitvoerders niet van de uitvoering van hun eigen onderzoeken en testen. De contractueel overeengekomen kwaliteit van het product op het moment
van de overdracht van het risico is uitsluitend gebaseerd op de actuele gegevens van het productinformatieblad. Alle omschrijvingen, tekeningen, foto’s, gegevens, afmetingen, gewichten, enz.
in deze publicatie kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De ontvanger van onze producten is verantwoordelijk voor het naleven van eigendomsrechten en bestaande
wet- en regelgeving (09/2019).
® = gedeponeerd handelsmerk van MBCC Group-bedrijven in veel landen
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