Konstruksjonsløsninger
for landbaserte
fiskeoppdrettsanlegg

A brand of

Bli kjent med vårt utvalg av holdbare, velprøvde
og sertifiserte systemer og løsninger

Sertifiserte gulvløsninger for bruk i
mat- og næringsmiddelindustrien

For høy fiskehelse så vel som gjennomgående
trygg og effektiv drift:
Vanntettingsløsning
for tak

Løsning for beskyttelse
av utvendige vegger

Løsning for tetning av
sammenføyninger (både
horisontale og vertikale)

MasterProtect 330 EL: 1-komponent,
akrylbasert anti-karbonasjonsbelegg
(i forskjellige farger), CE-sertifisert i
henhold til EN 1504-2.
§ Sprekkbinding
§ Beskytter betong mot karbonasjon
§ Beskytter betong mot fryse-/
tinevirkninger

MasterSeal NP 474: 1-komponent,
høyelastisk polyuretan-skjøttetning for
gulv og vegger, CE-sertifisert i henhold
til EN 15651 Del 1&4.
§ Høy elastisk gjenvinning
§ God mekanisk og kjemisk
bestandighet
§ Glimrende festeevne også uten primer
§ Rask herding

MasterSeal M 689 er en 100%
polyurea-membran. Den kan
sprøytepåføres på horisontale og
vertikale så vel som skrånende
overflater. Etter bare kort herdetid
danner den en pålitelig, heldekkende
og fugefri forbindelse mot underlaget.
Overflaten er glatt og elastisk, og
godkjent for kontakt med drikkevann.

MasterSeal Roof: Sprøyteapplikerte
2-K-polyurea, polyuretanvanntettingssystemer,
§ Høyelastisk og rissoverbyggende
§ Værbestandig
§ Svært slitasjebestandig
§ UV-bestandig

Ucrete Industrigulv
Ucrete DP, det ideelle gulv for våte
arbeidsprosessområder
Ucrete DP er en familie av robuste
slitesterke gulvløsninger ideelle for
bruk i mat- og næringsmiddelindustrien,
især på innendørs og utendørs
områder med våte prosesser. Ucrete
DP er tett og ugjennomtrengelig,
ikke-absorberende, anti-mikrobisk uten
behov for biocide tilsetninger; vaskbart
og giftfritt. Ucrete DP brukes over et
bredt temperaturområde, fra -40 °C
opptil +130 °C.

Ucrete er i utgangspunktet inert, støtter
ikke bakteriell vekst eller sopp, og er
anti-mikrobisk uten behov for biocide
tilsetninger. Ucrete er HACCP- og nå
også Halal-sertifisert.
Ucrete er odørfritt, smakssmitte
bestandig og skaper minimale VOC-
utslipp; Eurofins Indoor Air Comfort
Gold-sertifikatet bekrefter at Ucrete oppfyller alle europeiske utslippstandarder
for innvendige gulv.

Løsning for hydrofobisk
behandling av utvendige
betongunderlag
Vanntettingsløsning for
fisketanker
MasterSeal M 689: Sprøyteapplikert
2-K-polyurea vanntettingssystem,
ETA‑17/0508 i henhold til ETAG 005 del 6.
§ Høyelastisk og rissoverbyggende
§ Værbestandig
§ Svært slitasjebestandig
§ Drikkevannsgodkjent

MasterProtect H 303: 1-komponent,
alkyl-alkoksysilanbasert vannavviser, CEsertifisert i henhold til EN 1504-2.
§ Forhindrer vann- og kloridioner fra å
trenge inn i betongen
§ Beskytter betong mot fryse-/
tinevirkninger
§ Overflatens utseende forblir uforandret

Få ytterligere informasjon

www.master-builders-solutions.com

Master Builders Solutions
I egenskap av partner for bygningsindustrien,
støtter Master Builders Solutions deg
med høyt utviklede teknologier og
rådgivingstjenester for sikker og økonomisk
gjennomføring av dine moderniserings- og
vedlikeholdsprosjekter.
Når vi gjør dette, kombinerer vi vår erfaring fra
tusenvis av globale konstruksjonsprosjekter
med det nyeste av forskningsresultater og
spesifikk anvendelsesekspertise. Bruk denne
kunnskapen for å fremme din egen suksess.
Fortell oss om dine krav og behov, og våre
eksperter vil finne en innovativ og bærekraftig
løsning for deg. Dette gjør arbeidet ditt
enklere, og øker effektiviteten i prosjektene
dine.

Master Builders Solutions NorwayAS
Fredrik Selmers vei 6, NO-0663 Oslo
Tlf. +47 901 14 710
www.master-builders-solutions.com
Opplysningene som formidles i denne publikasjonen, er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. De utgjør ikke den avtalte kontraktsmessige kvaliteten ved produktet, og i lys
av de mange faktorene som kan påvirke behandlingen og anvendelsen av våre produkter, fritar de heller ikke behandlere fra å foreta sine egne undersøkelser og tester. Den avtalte
kontraktsmessige kvaliteten ved produktet på tidspunktet for overføring av risiko, er basert utelukkende på data i spesifikasjonsdatabladet. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, data,
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