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Marca Master Builders Solutions reunește întreaga noastră 
experiență pentru a crea soluții chimice pentru construcții noi și 
pentru întreținerea, repararea și renovarea structurilor existente. 
Master Builders Solutions este construit pe baza experienței 
dobândite în decursul a peste un secol în industria construcțiilor. 
Cunoștințele tehnice și experiența la nivel de comunitate globală 
a experților noștri în construcții formează nucleul Master Builders 
Solutions.

Combinăm elementele potrivite din portofoliul nostru pentru 
a soluționa probleme specifice de construcție. Colaborăm pe 
domenii de expertiză și regiuni și extragem experiența dobândită 
din nenumărate proiecte de construcție din întreaga lume. 
Valorificăm tehnologiile globale, precum și cunoștințele aprofun-
date privind cerințele locale din construcții, pentru a dezvolta 
inovații care să vă susțina să aveţi reuşite notabile şi să realizaţi 
construcţii durabile.

Portofoliul complex al mărcii Master Builders Solutions cuprinde 
aditivi pentru beton, aditivi pentru ciment, soluții chimice pentru 
construcții subterane, soluții de hidroizolație, materiale de 
etanșare, soluții de reparare și protecție a betonului, mortare per-
formante, soluții pentru pardoseli performante și soluții pentru 
energia eoliană onshore și offshore.

Master Builders Solutions

		Aditivi pentru beton
		Aditivi pentru ciment
		Soluții chimice pentru construcții subterane
		Soluții de hidroizolare
		Materiale de etanșare
		Soluții de reparare și protecție a betonului
		Mortare de performanță
		Mortare pentru turbine eoliene 
		Soluții pentru pardoseli performante

Portofoliul nostru complet

Nu ezitați să ne contactați 
pentru mai multe informații 
specifice! (a se vedea 
coperta posterioară pentru 
detalii locale de contact)



Zero Energy System şi  
Cristal Speed Hardening
Cerințe standard ale industriei betonului prefabricat

Înţelegerea în profunzime a industriei materialelor prefabricate
Echipa noastră vă susține cu soluţii realiste ce funcţionează 
în mod particular în industria materialelor prefabricate. Pentru 
a completa soluţiile noastre pentru betonul fluid vă oferim 
şi soluţii de armare MasterFiber, o gamă vastă de decofranți 
MasterFinish, şi soluţii de protecţie şi reparare MasterKure, 

MasterLife, MasterProtect şi MasterGrout. Acest portofoliu 
complet de produse face ca Master Builders Solutions să 
fie furnizorul ideal de soluţii pentru industria betonului 
prefabricat.

Producerea elementelor prefabricate este caracterizată de un 
număr şi o varietate mare de tipuri de elemente şi procese de 
producţie: beton fără armatură, beton fără pretensionare, beton 
pretensionat şi post-tensionat – aproape totul este posibil.

În ciuda acestei diversităţi, industria betonului prefabricat 
urmăreşte în mod constant acelaşi obiectiv: procesul de 
fabricaţie, abordând cele patru provocări principale pentru 
o industrie de construcţii durabilă:

	Procese eficiente
	Reducerea consumului de energie
	Optimizarea materiilor prime
	Specificaţii de calitate superioară

În mediul competitiv de astăzi, în special în perioadele unei 
macroeconomii precare, preocuparea majoră a industriei 
este aceea de a echilibra acest obiectiv cu eficientizarea la 
maxim a costurilor şi cu flexibilitatea maximă a producţiei. 
Prin urmare, întărirea accelerată a betonului în fazele timpu-
rii reprezintă un obiectiv pentru economisirea timpului 
şi a banilor. Producătorii de prefabricate trebuie să îşi men-
ţină profitabilitatea într-o perioadă de scădere a preţurilor 
odată cu creşterea preţului materialelor, a forţei de muncă 
şi a echipamentelor şi să îşi adapteze rapid activitatea la 
mediul economic dificil.

Dezvoltarea rezistențelor inițiale este de o importanţă majoră 
pentru producătorii de elemente prefabricate. Într-un proces 
de producţie intensiv industrializat si cu un control de calitate 
riguros, factorii economici critici sunt reprezentaţi de reutiliza-
rea rapidă a cofrajelor şi o productivitate ridicată, continuă 
şi uşor adaptabilă cu cel mai mic efort de producţie posibil. 
Nevoia de dezvoltare rapidă a rezistenţei face ca utilizarea 
celei mai bune rețete de beton sa devină condiţia esenţială 
pentru a fi profitabil. În domeniul prefabricatelor se foloseşte 
în principal CEM I 52.5 R, în timp ce industria europeană 
a cimentului şi betonului şi-a propus să utilizeze din ce în ce 
mai mult cimenturi cu un conţinut redus de clincher.

Pentru a satisface toate aceste cerinţe parţial contradictorii vă 
oferim două soluţii noi pentru industrie: conceptul Zero 
Energy System şi conceptul Cristal Speed Hardening, con-
cepte ce se bazează pe tehnologii unice. 
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Conceptul nostru Zero Energy System ce aparţine Master 
Builders Solutions ia în considerare toate aspectele procesu-
lui de producţie al elementelor prefabricate. Datorită sistemului 
nostru Zero Energy System operaţiunile de vibrare sunt elimi-
nate, consumul de energie şi forţa de muncă sunt reduse 
şi durabilitatea betonului în sine este de asemenea 
îmbunătăţită.

Elementul cheie este gama MasterGlenium ACE, super-
plastifianţi PCE de înaltă performanţă de ultimă generaţie, 
special dezvoltaţi de către experţii noştri pentru fabricarea 
prefabricatelor.

Energia, în sensul Zero Energy System, include minimizarea 
întregii energii mobilizate în producţia de prefabricate, deci 
energia stocată în elementul final prefabricat; nu trebuie con-
siderate ca forme de energie doar combustibilii minerali 
şi electricitatea, ci trebuie considerate şi forţa de muncă 
directă, consumurile de materiale şi productivitatea.

Moleculele de MasterGlenium ACE sunt rapid absorbite pe 
suprafaţa granulelor de ciment şi acţionează pentru a dis-
persa puternic particulele individuale de ciment. Structura 
moleculară a polimerilor este esenţială pentru dezvoltarea 
rapidă a rezistenţelor. Cu ajutorul superplasti fianţilor conven-
ţionali PCE, moleculele acoperă întreaga suprafaţă a granu-
lelor de ciment şi construiesc o barieră împotriva contactului 
cu apa încetinind semnificativ procesul de hidratare. Structura 
moleculară unică brevetată a MasterGlenium ACE permite 
expunerea unei suprafeţe mărite a granulelor de ciment la 
reacţia cu apa. Ca rezultat al acestui efect, este posibil să se 
obţină o dezvoltare mai rapidă a compuşilor de hidratare 
şi deci dezvoltare rapidă a căldurii de hidratare, consecinţa 
fiind atingerea unor rezistente mari încă din faze foarte incipi-
ente. Acest avantaj poate fi utilizat chiar la temperaturi 
scăzute.

Zero Energy System –  
MasterGlenium ACE
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Cristal Speed Hardening –  
Master X-Seed

Conceptul nostru Cristal Speed Hardening permite o produc-
ţie mai sustenabilă datorită tehnologiei unice Master X-Seed 
– un nou accelerator de întăririe. Cu această tehnologie 
industria de betoane va putea să economisească timp şi bani 
şi în acelaşi timp să reducă emisiile de CO2.

Master X-Seed este format din nano-particule produse pe 
cale sintetică aflate în suspensie într-un lichid care amplifică 
proprietăţile de întărire ale amestecului de beton. În timp ce 
metodele tradiţionale de accelerare, cum ar fi tratamentul ter-
mic sau acceleratorii obişnuiţi, afectează costul şi durabilita-
tea betonului, Master X-Seed asigura un nivel ridicat de 
accelerare in procesul de întărire, nivel ce facilitează hidrata-
rea naturală şi nu afectează proprietăţile de performanţă pe 
termen lung, astfel oferind un potenţial atractiv de economi-
sire a costului total. Ca urmare a cristalizării rapide şi puter-
nice a amestecului, este realizată o amplificare a întăririi 
în faze incipiente (6–12 ore) în orice condiţii de temperatură 

ale betonului, proces care este de asemenea capabil să ajute 
la obţinerea performanţelor finale ale betonului, conform 
celor specificate.

De exemplu, cu performanţele asigurate de Master X-Seed 
veţi putea să fabricaţi un produs nou din beton ce este nece-
sar pentru un anumit proiect fără a fi forţaţi să faceţi o investi-
ţie importantă în echipamentul de tratare termică. Acest lucru 
înseamnă că planificarea producţiei se poate adapta simplu 
si rapid la cererile pieţii într-o manieră mult mai flexibilă şi mai 
economică decât înainte. Sunt posibile lucruri noi în zona 
prefabricatelor.

Conceptul Cristal Speed Hardening depăşeşte şi consoli-
dează toate soluţiile existente pentru cerinţele si nevoile 
importante ale industriei de prefabricate şi este complet com-
patibil cu alte produse ale Master Builders Solutions cum ar fi 
MasterGlenium şi MasterFiber.

Referinţa noastră din Republica 
Cehă: Pod peste Rybny potok
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În procesul natural de hidratare a cimentului principalele faze 
ale clincherului C3S şi C2S reacţionează cu apa pentru 
a forma cristale de silicat de calciu hidrat (CSH) şi hidroxid de 
calciu. Formarea germenilor de cristalizare a cristalelor de 
CSH este o reacţie exotermă ce se produce pe suprafaţa gra-
nulei de ciment insă pentru o evoluţie ulterioară spre procesul 
de întărire este necesară depăşirea unei bariere – procesul 
trebuie activat/iniţiat.

Inocularea cristalelor CSH
Cu ajutorul Master X-Seed este posibil să se introducă într-o 
suspensie de aditiv gata de utilizare cristale CSH extra fine 
deja activate produse pe cale sintetică, cristale care să acţio-
neze ca o serie de „seminte germinate” localizate in golurile 
dintre granulele de ciment. Cristalele active CSH pot creşte 
în mod efectiv, independent de bariera de energie. Această 
metodă este cunoscută sub termenul de „crystal seeding” 
– inocularea cristalelor.

S-a constatat faptul că cristalele prezintă un comportament 
preferenţial de poziţionare si creştere în spatiile goale dintre 
particulele de ciment şi nu o creştere pe suprafaţa granulelor 
de ciment. Prin urmare, creşterea structurii cristalului este 
mult mai rapidă şi se observă o întărire precum şi o dezvol-
tare mai rapidă a rezistenței.

În final, pasta de ciment hidratată nu prezintă schimbări 
micro-structurale în comparaţie cu cimentul hidratat în mod 
natural. De fapt, densitatea cristalelor CSH poate chiar îmbu-
nătăţi calitatea pastei de ciment întărite şi furniza beneficii de 
durabilitate.

6

Mecanismul de acţiune – 
Master X-Seed

Master X-Seed CryoSEM: Cristalele active dezvoltându-se in spațiile 
dintre granulele de ciment.

Tehnologia unică Master X-Seed oferă o accelerare de nee-
galat a procesului de hidratare incă din fazele incipiente şi, ca 
rezultat, accelerarea multor procese de producţie. Aceasta 
se bazează pe tehnologia brevetată de Master Builders 
Solutions ce asigură obţinerea unei suspensii stabile de 
nano-particulelor CSH produse sintetic. Aceste particule 
acţionează în amestecul de beton ca „seminţe germinate” 
active. Master X-Seed funcţioneaza activ la toate temperatu-
rile betonului, iarna, vara şi în condiţii de tratament termic.
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Master X-Seed Accelerator tradiţional Fără accelerator

Evoluţia căldurii – Efectul acceleratorului
(380 kg / m3 CEM I 52.5 R)

4 ore fără Master X-Seed 4 ore cu Master X-Seed

2× rezistenţă timpurie

apă ciment CSH

Vedere schematică a cristalelor de CSH în soluţia de ciment & apă.
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Productivitate crescută
În industria prefabricatelor, productivitatea depinde în mod 
direct de viteza cu care se întăreşte betonul, indiferent de ce 
fel de proces de producţie este folosit.

Ca rezultat al principiului său unic de acţiune asupra particu-
lelor de ciment, MasterGlenium ACE creşte în mod semnifi-
cativ viteza de hidratare fără a afecta caracteristicile compuşi-
lor de hidratare. Căldura exotermă produsă natural în primele 
ore este capabilă să faciliteze evolutia proceselor de cristali-
zare ulterioare, dezvoltând o întărire mai rapidă a betonului.

Îmbunătăţirea substanţială a performanţei în comparaţie 
cu superplastifianţii tradiţionali optimizează randamentul 
amestecului şi reduce ciclul de producţie, dublând în mod 
potenţial producţia!

 

Tratament termic minimizat
Energia necesară pentru tratarea termică este unul din para-
metrii importanţi atunci când se calculează costul elemente-
lor prefabricate din beton. De aceea, este un factor economic 
important. Unul dintre obiectivele sistemului Zero Energy 
System este acela de a optimiza cantitatea de energie nece-
sară în ciclul de producţie pentru a obţine cerinţele din speci-
ficaţie. Acţiunea polimerului unic MasterGlenium ACE combi-
nat cu Master X-Seed şi controlul parametrilor de fabricare 
şi turnare permit utilizarea optimă a energiei naturale pentru 
hidratare! Furnizarea de energie externă poate fi astfel 
redusă sau eliminată, minimizând nevoia tratării termice. 
Această caracteristică a sistemului cu un consum de energie 
zero – Zero Energy System – nu vă economiseşte doar bani 
dar are şi impact asupra durabilităţii betonului prin limitarea 
microfisurilor ce pot apărea ca urmare a tratării termice 
(şocul termic, gradientul de temperatură, uscarea, etc.).

Eliminarea vibrării
Energia necesară pentru turnarea betonului este un alt factor 
important atunci când se calculează costurile elementelor 
prefabricate. Cu toate acestea, vibrarea este de asemenea 
un factor de risc recunoscut: zgomotul pentru muncitori 
şi persoanele rezidente din apropiere plus stresul fizic pentru 
persoanele implicate în procesul de turnare a betonului.

Un alt avantaj al sistemului Zero Energy System este repre-
zentat de abilitatea sa de a elimina energia necesară pentru 
vibrarea betonului prefabricat.

Prin efectul puternic de reducere a apei de amestec conco-
mitent cu creşterea consistenţei şi fluidităţii betonului, 
MasterGlenium ACE permite proiectarea facilă a amestecuri-
lor robuste de beton autocompactant, ce pot fi turnate fără 
vibraţii atunci când sunt combinate cu un proces de fabricaţie 
compatibil.

Beneficii –  
Productivitate, Economie, Fără vibrații

Dezvoltarea rapidă a întăririi
(betonul fluid 350 kg / m3 CEM I 52.5 – 20ºC)
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Proces rapid şi flexibil:
Beneficiul esenţial al performanţei acestui concept inovator 
este evoluţia rapidă a rezistenței încă din faze incipiente ale 
hidratării – la temperaturi scăzute, ambientale şi de tratare 
termică. Productivitatea crescută are un impact direct asupra 
eficienţei costului. Flexibilitatea de a creşte capacitatea rapid 
este în special solicitată atunci când se primiesc comenzi 
neaşteptate cu un volum ridicat. Cu ajutorul Master X-Seed 
nu sunt necesare instalaţii suplimentare pentru a atinge 
această ţintă. Chiar şi atunci când cererea este scăzută 
sau când este criză, optimizarea capacităţii de producţie este 
esenţială. Master X-Seed vă oferă procese mai rapide 
şi o productivitate crescută în condiţiile unei configurări obiş-
nuite a instalaţiilor de producţiei. Turnările in două schimburi 
pot duce la utilizarea eficientă a cofrajelor facilitând lucrul 
cu mai puţine cofraje sau utilizarea mai frecventă a celor 
existente.

Beneficul întăririi – reducerea energiei:
Din punct de vedere al energiei şi al costurilor, tratarea ter-
mică este o metodă intensivă de a obţine o dezvoltare mai 
rapidă a rezistenței în special în timpul perioadelor de iarnă 
sau atunci când sunt necesare cicluri rapide de producţie 
pentru a satisface cererile mari de pe piaţă. Cu toate aces-
tea, aplicarea directă sau indirectă a căldurii asupra betonului 
trebuie să fie bine controlată pentru a minimiza riscurile asu-
pra durabilităţii (tensiuni interne, formarea întârziată a etringi-
tei). Cu ajutorul Master X-Seed, veţi putea să eliminaţi sau să 
reduceţi tratamentul termic suplimentar al betonului economi-
sind astfel costul iniţial de instalare a unui echipament de 
tratare termică şi reducerea emisiilor de CO2 aferente.

Beneficii: Eficiența costurilor, 
economisirea energiei, sustenabilitate

Evoluţia întăririi – efectul de accelerare
(beton fluid cu 380 kg / m3 CEM I 52.5 R)
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Master X-Seed accelerator tradiţional fără accelerator

6 ore 12 ore 3 zile 7 zile 28 zile timp de 
tratare 

1 oră 1 zi

Evoluţia rezistenței – efectul temperaturii
(beton fluid cu 380 kg / m3 CEM I 52.5 R)

20ºC şi Master X-Seed

5ºC şi Master X-Seed
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Beneficiul întăririi –optimizarea materialelor:
Cimenturile compozite şi utilizarea adaosurilor de substituire 
a clincherului sunt instrumente importante pentru optimizarea 
reţetelor de beton, in condiţiile obţinerii cerinţelor specifice de 
performanţă. Cu toate acestea, utilizarea lor afectează dez-
voltarea rezistențelor inițiale necesare operaţiilor de prefabri-
care şi trebuie să fie compensate prin folosirea unor cantități 
mai mari de liant. Master X-Seed permite o optimizare parti-
cularizată a liantului fără a pierde din comportamentul de 
dezvoltare a rezistențelor inițiale sau schimbarea performan-
ţelor betonului proaspăt. Acesta are un impact pozitiv cuanti-
ficabil asupra rezistenței finale şi contribuie la reducerea 
emisiilor de CO2 pe parcursul întregului proces de producţie. 
Rețeta optimă de beton este realizată conform regulilor de 
ultimă oră din tehnologia betonului şi adăugarea Master 
X-Seed.

Beneficiul întăririi – specificaţii de înaltă calitate:
Master X-Seed, datorită puterii de formare a cristalelor 
în cazul nucleelor de cristalizare active CSH, întăreşte legă-
tura dintre particulele de hidratare. Acesta are o influenţă 
pozitivă asupra mecanismului contracţiilor şi a fisurării, pre-
cum şi asupra proprietăţii de absorbţie redusă a apei. 
Utilizarea sa combinată cu adaosurile de substituire a clinche-
rului consolidează caracteristicile durabilităţii şi extinde ciclul 
total de viaţă al betonului. Specificaţiile de înaltă calitate pen-
tru beton includ din ce în ce mai mult aspectele ecologice 
şi necesită un profil ECO optimizat (beneficiu ecologic echili-
brat faţă de costul economic de-a lungul întregului ciclu de 
viaţă). Cu ajutorul Master X-Seed producătorul de beton are 
toate mijloacele de a contribui la o producţie mai durabilă 
a betonului aşa cum este evidenţiat de către Analiza detaliată 
a eficienţei sociale şi ecologice, Master Builders Solutions 
SEEBALANCE. 

SEEBALANCE
Eliminarea tratării cu abur prin folosirea Master X-Seed
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Portofoliu Eco-eficienţă  
(SEE)

Portofoliu socio-eficienţă 
(SEE)

Cost (norm.) Cost (norm.)

Referinţă: 400 kg / m3 CEM I şi tratare cu abur

Opţiune fără tratare cu abur: 400 kg / m3 CEM I şi Master X-Seed (2,5 % bwc)

1,5 1,51,0 1,00,5 0,5
1,5

1,0

0,5

Dezvoltarea rezistenței – Efectul cimentului
(beton fluid cu 380 kg / m3 CEM I 52.5 R)

CEM II/A-LL 42.5 R şi Master X-Seed

CEM I 52.5 R şi Master X-Seed Ciment rapid

CEM II / A-L 42.5 R

CEM I 52.5 R
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Conectivitate la toate 
nivelurile

Misiunea noastră
Misiunea noastră este de a dezvolta materiale ce se potri-
vesc nevoilor utilizatorului final. Prin continua cercetare 
şi dezvoltare orientate în direcţia acestei misiuni, reuşim să 
adăugăm valoare pentru clienţii noştri. Echipele noastre de 
cercetare şi dezvoltare sunt în legătură cu parteneri recunos-
cuţi la nivel mondial pentru rolul lor inovator în domeniul chi-
miei, cu scopul de a înţelege conceptele chimice si abilităţile 
de neegalat in ceea ce priveste aplicaţiile practice din 
construcţii.
Prin cercetarea detaliată de la nivel molecular până la solu-
ţia finită şi întotdeauna axaţi pe nevoile clienţilor, experţii 

Master Builders Solutions au ridicat nivelul de performanţă 
din domeniul betonului. 
În sectorul de prefabricate există o nevoie constantă pentru 
îmbunătăţirea întregului proces de creştere a calităţii 
şi a productivităţii în condiţiile unor termene de producţie 
scurte şi, concomitent cu o gestionare eficientă a costurilor. 
Sub marca Master Builders Solutions am dezvoltat o gamă 
completă de produse şi sisteme ce iau în considerare aceste 
provocări, redefinind standardele industriei pentru calitate, 
siguranţă şi randament ale producţiei betonului prefabricat.

Referinţa noastră din Barcelona (Spania): Segmente inel metrou, Staţia de metrou La Sagrera
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Informațiile cuprinse în această broșură se bazează pe cunoștințele și experiența noastră actuală. Acestea nu reprezintă calitatea convenită contractual pentru produse și, având în vedere 
multitudinea de factori care pot afecta procesarea și aplicarea produselor noastre, nu scutesc cumpărătorul și/sau procesatorul de efectuarea propriilor investigații și teste. Calitatea contrac-
tuală convenită a produsului în momentul transferului riscului este bazată numai pe informațiile din fișa de specificații tehnice. Orice descrieri, desene, fotografii, date, proporții, greutăți, etc. 
menționate în această broșură pot fi modificate fără vreo informare prealabilă. Este responsabilitatea beneficiarului produsului nostru să se asigure că sunt respectate toate drepturile de 
proprietate și legile și reglementările existente (01/2021).

® = marcă înregistrată a MBCC Group în mai multe țări. MBS-04-2021-AS-0017-RO
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QUANTIFIED SUSTAINABLE BENEFITS. 
CHIMIE AVANSATĂ A MASTER BUILDERS SOLUTIONS

Să lăsăm cifrele să vorbească: V-am prezentat câteva dintre produsele cele mai eficiente 
din punct de vedere ecologic pentru producţia de beton și prefabricate, construcţii, inginerie 
civilă și pardoseli.

sustainability.master-builders-solutions.com

MasterAir
Soluții complete pentru beton 
cu aer antrenat

MasterBrace
Soluții pentru consolidarea 
betonului

MasterCast
Soluții pentru industria produselor 
din beton vibropresat

MasterCem
Soluții pentru fabricarea cimentului

MasterEase
Vâscozitate scăzută pentru 
performanțe ridicate ale betonului

MasterEmaco
Soluții pentru repararea betonului

MasterFinish
Soluții pentru tratarea cofrajelor și 
îmbunătățirea calității suprafețelor 
betonului

MasterFlow
Soluții pentru subturnări de precizie

MasterFiber
Soluții pentru beton armat cu fibre

MasterGlenium
Soluții pentru beton de înaltă 
performanță

MasterInject
Soluții pentru injectarea betonului

MasterKure
Soluții pentru tratarea betonului 
după turnare

MasterLife
Soluții pentru beton cu durabilitate 
ridicată

MasterMatrix
Soluții avansate pentru controlul 
reologiei betonului

MasterPel
Soluții pentru hidrofobizare, anti-
eflorescență și protecția suprafeței 
betonului

MasterPolyheed
Soluții pentru beton de clasă medie

MasterPozzolith
Soluții pentru beton de clasă uzuală

MasterProtect
Soluții pentru protejarea betonului

MasterRheobuild
Soluții pentru beton reoplastic 
cu rezistență mare

MasterRoc
Soluții pentru construcții subterane

MasterSeal
Soluții pentru hidroizolare și etanșare

MasterSet
Soluții pentru controlul prizei betonului

MasterSphere
Soluții pentru rezistență garantată 
la îngheț-dezgheț

MasterSuna
Soluții pentru nisip și pietriș în beton

MasterSure
Soluții pentru menținerea un timp 
îndelungat a lucrabilității betonului

MasterTop
Soluții pentru pardoseli industriale 
și comerciale

Master X-Seed
Soluții avansate de accelerare 
a întaririi betonului

Ucrete
Soluții de pardoseli pentru medii 
agresive

Master Builders Solutions Romania S.R.L.
Calea Ploiești nr. 41, Ariceștii-Rahtivani, Prahova, România
Cod Poștal 107025
T: +40 344 520 114, F: +40 344 520 101
office.mbs-romania@mbcc-group.com
marketing.mbs-romania@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.com/ro-ro
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