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MBCC Group verhoogt de prijzen voor de producten van Master 

Builders Solutions in Europa 

MBCC Group verhoogt de prijzen voor de producten van Master Builders Solutions® 

in Europa met gemiddeld 4-6% met onmiddellijke ingang voor zover bestaande 

contracten dit toelaten. De Covid-19 pandemie heeft geleid tot leveringsbeperkingen 

voor belangrijke grondstoffen en tot een stijging van de grondstof-kosten evenals tal 

van andere kosten zoals productie, vracht, logistiek en IT. 

Master Builders Solutions streeft naar het bieden van een superieure meerwaarde 

voor onze klanten. We zetten onze belangrijkste onderzoek- & ontwikkeling-

activiteiten verder, als technologieleider in de markt, en streven ernaar ook in de 

toekomst onze klanten de best mogelijke kwaliteit en dienstverlening te bieden. 

 
 

Over Master Builders Solutions 

Onder het handelsmerk Master Builders Solutions bieden wij geavanceerde chemische oplossingen 
voor nieuwbouw, onderhoud, herstelling en renovatie van constructies. Het handelsmerk bouwt voort 
op meer dan 100 jaar ervaring die het in de bouwnijverheid heeft opgedaan. Ons ruim assortiment 
omvat duurzame oplossingen voor nieuwbouw, onderhoud, herstelling en bescherming van 
bouwconstructies: hulpstoffen voor beton, cementadditieven, chemische oplossingen voor 
ondergronds bouwen, waterdichtingsoplossingen, verzegelingen, herstel- en 
beschermingsoplossingen, hoogwaardige gietmortels, vloeroplossingen. Om de specifieke 
bouwuitdagingen van onze klanten, van ontwerp tot volledige afwerking, op te lossen combineren wij 
onze know-how over de vakgebieden en over de regio’s heen en steunen wij op de ervaring die we in 
talloze bouwprojecten wereldwijd hebben opgedaan. We benutten wereldwijde technologieën evenals 
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onze diepgaande kennis van de plaatselijke bouwnoden om innovaties te ontwikkelen die onze 
klanten succesvoller maken. Wij hebben productiesites en verkoopskantoren in meer dan 60 landen. 
 

Over MBCC Group 

De MBCC Group is één van de toonaangevende leveranciers van bouwchemische producten en – 
oplossingen wereldwijd en is ontstaan uit de afsplitsing van de voormalige BASF Construction 
Chemicals-activiteiten van BASF Group. Wij bieden innovatieve en duurzame producten en 
oplossingen voor de bouwsector in verschillende sectoren, zoals civiele bouwkunde, ondergrondse 
bouw, nieuwbouw en renovatie. Onze sterke merken Master Builders Solutions®, PCI®, Thermotek®, 
Wolman®, Colorbiotics® en Watson Bowman Acme® zijn goed ingeburgerd in de markt. Met onze 
innovaties pakken we uitdagingen met betrekking tot duurzaamheid in de industrie aan. MBCC Group 
bestaat uit ongeveer 70 juridische entiteiten wereldwijd en heeft ongeveer 7.500 bouwexperts in meer 
dan 60 landen. 
Voor meer informatie ga naar www.mbcc-group.com 
Wij bouwen aan duurzame prestaties 
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