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Nasze referencje w Czechach:
element GOBACAR firmy GOLDBECK Bau
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Segmenty tunelów
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Prefabrykaty ciężkie
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Naparzanie

MasterFinish FW 323
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MasterFinish RL 322
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MasterFinish RL 318
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MasterFinish RL 314

Elementy sprężone
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MasterFinish RL 303

Beton biały
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Elementy ścian i elewacji
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Natychmiastowe
rozformowanie
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Podkłady kolejowe
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Płyty kanałowe
Płyty chodnikowe i kostka
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Pierścienie wsuwane
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Betoniarki i ciężarówki

Technologia
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Olej roślinny
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Właściwa

•

Doskonała

•

Dobra

•
•

Olej syntetyczny
Rozpuszczalnik

Nasze referencje w Hradec Králové (Czechy): biblioteka, w Hradec Králové
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Łatwa

•

•

Białe płyty

Emulsja

MasterFinish MPT 349

We współczesnej branży budowlanej codzienne działania
wymagają stosowania różnego rodzaju zaawansowanych
metod budowlanych. Podwykonawcy stosują inne metody
produkcji betonu niż producenci prefabrykatów. Proces produkcji sprężonych betonowych przęseł mostu wymaga innych
środków antyadhezyjnych niż proces produkcji podkładów
kolejowych.
Natomiast do łatwiejszego czyszczenia ciężarówek-betoniarek po zakończeniu dnia roboczego potrzebne są specjalnie

•

MasterFinish MPT 299

 U
zupełniane odpowiednimi produktami MasterFinish do
uszczelniania powierzchni, jak również do czyszczenia,
zabezpieczania i konserwacji.

Wymagania

MasterFinish RL 218

 P
omoc w przygotowaniu specyfikacji i optymalizacji parametrów technologicznych betonu.

Podstawowa oferta produktów MasterFinish na rynku europejskim zawiera wszystkie dostępne w sprzedaży technologie środków antyadhezyjnych, oparte na olejach mineralnych,
olejach roślinnych oraz na wodzie. Szczególną uwagę zwracamy na rozwiązania proekologiczne. Kluczowym elementem
naszej oferty są wodne emulsje antyadhezyjne. Dzięki tym
innowacyjnym produktom można uzyskać najwyższej jakości
powierzchnię betonową pozbawioną porów, o jednolitym kolorze. Nasza technologia pozwala radykalnie ograniczyć zużycie surowców – wykorzystujemy wodę, czyli rozpuszczalnik
najbardziej przyjazny dla środowiska, w połączeniu z surowcami ze źródeł odnawialnych. Emulsje MasterFinish są biodegradowalne i bardzo przyjazne dla skóry.

MasterFinish RL 341

 I
nnowacyjne produkty korzystające z najnowocześniejszych technologii.

Beton architektoniczny

Technologie

MasterFinish RL 215

 K
ompletna oferta oparta na szczegółowej wiedzy merytorycznej i wykorzystaniu domieszek do betonu, preparatów
antyadhezyjnych oraz pielęgnujących.

Tabela produktów MasterFinish

MasterFinish RL 211

Środki antyadhezyjne MasterFinish to kompleksowe rozwiązanie do produkcji betonu o estetycznej powierzchni dla
wszystkich segmentów branży budowlanej.

zaprojektowane oleje ochronne. W celu zapewnienia odpowiedniego rozwiązania w każdym przypadku wszystkie produkty MasterFinish charakteryzuje ściśle określony profil
zastosowania, który ułatwia klientom wybór produktu dostosowanego do ich potrzeb.

MasterFinish RL 201

Korzyści

Estetyka odgrywa kluczową rolę w ocenie jakości struktury
budynku, a wygląd powierzchni betonowych jest jednym
z ważniejszych czynników. Kluczem do wysokiej jakości
powierzchni betonowych są odpowiednie środki antyadhezyjne. Środki te różnią się parametrami, które należy dostosować do odpowiedniego zastosowania i planowanego
zakresu procesu produkcji elementu betonowego. Master
Builders Solutions oferuje kompleksową gamę środków
MasterFinish, które ułatwiają rozformowanie. Środki te
nadają się do wszystkich zastosowań. Oferta obejmuje również produkty do czyszczenia, zabezpieczania i konserwacji
ciężarówek-betoniarek, urządzeń oraz sprzętu budowlanego.

Zastosowanie produktu

Kompleksowe rozwiązania dla wszystkich obszarów branży budowlanej

Środowisko

Ochrona
Biodegraantykorodacja
zyjna
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Master Builders Solutions

Marka Master Builders Solutions tworzy rozwiązania chemiczne
stosowane przy wznoszeniu nowych budynków oraz konserwacji,
naprawach i remontach istniejących obiektów.
Produkty Master Builders Solutions powstają w oparciu o doświadczenie uzyskane przez ponad 100 lat obecności w branży budowlanej. Filarem marki Master Builders Solutions są know-how
i doświadczenie światowej społeczności ekspertów budowlanych.
Łączymy odpowiednie elementy z naszej oferty, aby sprostać specyficznym wyzwaniom w budownictwie. Współpracujemy na rożnych płaszczyznach naszych kompetencji i w rożnych regionach,
czerpiąc z doświadczenia zdobytego podczas realizacji niezliczonych projektów budowlanych na całym świecie.
Korzystając z globalnych technologii oraz dogłębnej znajomości
lokalnych potrzeb budowlanych, opracowujemy innowacje, które
przyczyniają się do sukcesu naszych klientów oraz wspierają zrównoważony rozwój budownictwa.
Kompleksowy asortyment pod marką Master Builders Solutions
obejmuje domieszki do betonu, dodatki do cementu, rozwiązania
dla budownictwa podziemnego, rozwiązania hydroizolacyjne,
uszczelniacze, rozwiązania do naprawy i ochrony betonu, zaawansowane systemy posadzkowe oraz rozwiązania dla energetyki
wiatrowej na lądzie i na morzu.

Nasza kompleksowa oferta
	
Domieszki do betonu
	
Dodatki do cementu
	
Rozwiązania chemiczne dla
budownictwa podziemnego
	
Systemy hydroizolacji
	
Uszczelniacze
	
Rozwiązania do napraw i ochrony
betonu
	
Zaprawy zalewowe i kotwiące
	
Systemy posadzkowe

Master Builders Solutions
dla branży budowlanej
MasterAir
Kompleksowe rozwiązania do
betonu napowietrzonego

MasterFiber
Kompleksowe rozwiązania do
betonu wzmacnianego włóknem

MasterPozzolith
Rozwiązania do codziennej
produkcji betonu towarowego

MasterSuna
Rozwiązania dla piasku i żwiru
w betonie

MasterBrace
Rozwiązania wzmacniające
konstrukcje betonowe

MasterGlenium
Rozwiązania do betonu
wysokowartościowego

MasterProtect
Rozwiązania do ochrony betonu

MasterSure
Rozwiązania do utrzymywania
wyjątkowej urabialności

MasterCast
Rozwiązania do produkcji
elementów wibroprasowanych

MasterInject
Rozwiązania do iniekcji betonowych

MasterEase
Rozwiązania do betonów o niskiej
lepkości

MasterKure
Rozwiązania do pielęgnacji betonu
MasterLife
Rozwiązania poprawiające trwałość
betonu

MasterEmaco
Rozwiązania do naprawy betonu

MasterMatrix
Zaawansowana kontrola
reologiczna betonu

MasterFinish
Rozwiązania do pielęgnacji form
i wykańczania powierzchni

MasterPel
Rozwiązania do produkcji betonów
wodoszczelnych

MasterFlow
Rozwiązania do precyzyjnego
posadowienia urządzeń

MasterPolyheed
Rozwiązania do ekonomicznej
produkcji betonu towarowego

MasterRoc
Rozwiązania dla budownictwa
podziemnego
MasterSeal
Rozwiązania do izolacji
wodochronnych i uszczelniania
MasterSet
Rozwiązania do kontroli czasu
wiązania i twardnienia betonu

MasterTop
Rozwiązania do posadzek
przemysłowych i komercyjnych
Master X‑Seed
Zaawansowane rozwiązania
przyspieszające do betonu
Ucrete
Rozwiązania dla posadzek
eksploatowanych w ekstremalnie
trudnych warunkach

MasterSphere
Rozwiązania gwarantujące
odporność na zamrażanie
i rozmrażanie

Stan: grudzień 2020. Wydanie: grudzień 2020.

MasterCem
Rozwiązania do produkcji cementu

MasterRheobuild
Rozwiązania do betonu
o podwyższonej wytrzymałości

QUANTIFIED SUSTAINABLE BENEFITS.
ZAAWANSOWANA CHEMIA BUDOWLANA OD
MASTER BUILDERS SOLUTIONS
Niech liczby przemówią same: Przedstawiamy niektóre z naszych najbardziej ekologicznych
i zrównoważonych rozwiązań z zakresu tworzenia betonu i prefabrykatów, budownictwa,
budownictwa lądowego i posadzek

sustainability.master-builders-solutions.pl
Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32‑400 Myślenice
tel. +48 12 372 80 00
budownictwo@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.com/pl
Dane zawarte w niniejszej publikacji są oparte na naszych aktualnych zasobach wiedzy i doświadczenia. Nie wskazują one uzgodnionej umownej jakości produktu oraz – biorąc pod uwagę
wiele czynników, które mogą negatywnie wpłynąć na przetwarzanie i stosowanie naszych produktów – nie zwalniają przetwórców z obowiązku przeprowadzenia własnych badań i testów.
Uzgodniona umowna jakość produktu w chwili przeniesienia ryzyka jest oparta wyłącznie na danych zawartych w karcie charakterystyki. Wszelkie opisy, rysunki, fotografie, dane, proporcje,
wagi itd. zawarte w niniejszej publikacji mogą zostać zmienione bez wcześniejszego uprzedzenia. Odbiorca produktu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich praw własności
oraz obowiązującego prawa i przepisów (02/2018).
® = znak towarowy MBCC Group zastrzeżony w wielu krajach.
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