MasterTop 1327
Dizajnová podlaha s výnimočným komfortom
pri chôdzi a protihlukovými vlastnosťami

Popis produktu
Vďaka širokému spektru farieb a dizajnovej variabilite vám podlaha
MasterTop 1327 môže vo fáze plánovania dovoliť ponúknuť
slobodu návrhu. Výnimočné pohodlie pri chôdzi a vlastnosti
znižujúce hluk až o 20 dB zaisťujú vysoký komfort. Odolnosť a
ľahká údržba robí naviac z tohto podlahového systému veľmi
efektívne riešenie.

Oblasti použitia
§ Zariadenia pre deti, školy, univerzity
§ Zdravotnícke zariadenia a nemocnice
§ Administratívne a kancelárske budovy
§ Hotely
§ Fitness centra a wellness

Výhody

Sloboda pri voľbe dizajnu

Bez pórov

Široké spektrum farieb

S antibakteriálnymi vlastnosťami

Zníženie kročajového hluku aj hluku
šíreného vzduchom

Pružná

Vhodná na podlahové vykurovanie

Odolná

Elastická, znižujúca záťaž na vaše kĺby

S protišmykovými vlastnosťami

Bezškárová

Odolná proti UV žiareniu

Master Builders Solutions
pre stavebníctvo
MasterAir
Kompletné riešenia
pre prevzdušnený betón

MasterFlow
Riešenia pre presné zálievky

MasterPel
Riešenia pre vodeodolný betón

MasterSet
Riešenia na riadenie tvrdnutia
betónov

MasterBrace

železobetónových konštrukcií

MasterFiber
Komplexné riešenia pre betón
vystužený vláknami

MasterPolyheed
Riešenia pre betóny bežných tried

MasterSuna
Riešenia pre kamenivo
do betónov

MasterCast
Riešenia pre priemyselnú výrobu
Vlastnosti
zo zavlhnutého betónu

MasterGlenium
Riešenia pre vysokohodnotný
Hodnoty
betón

MasterPozzolith
Riešenia pre betóny nízkych tried

MasterSure
Riešenia na udržanie
spracovateľnosti

Reakcia na oheň
MasterCem
Riešenia pre výrobu cementov

Bfl-s1, Cfl-s1
MasterInject
Riešenia pre injektáže betónu

MasterProtect
Riešenia na ochranu betónu
a stavebných konštrukcií

MasterTop
Riešenia pre priemyselné
a dekoratívne podlahy

Riešenia na údaje
externé zosilnenie
Technické

< AR1

Odolnosť proti opotrebeniu
MasterEase
Prídržnosť
Riešenia
redukcie lepivosti
vysokoodolného betónu

MasterKure
> B1.5
Riešenia na ošetrovanie
betónov

MasterRheobuild
Riešenia pre špeciálne betóny

Master X-Seed
Moderné riešenia na urýchľovanie
tvrdnutia betónov

Odolnosť proti rázu
MasterEmaco
Riešenia na sanácie a opravy
betónových
konštrukcií hluku
Zníženie kročajového

> IR4
MasterLife
Riešenia na predĺženie trvanlivosti

MasterRoc
Riešenia pre podzemné stavby

Ucrete
Riešenia pre podlahy
do najnáročnejších podmienok

až -20dB

MasterMatrix
MasterFinish
/ R10
Protišmykové
vlastnosti
(DIN 511130)
Moderné riešenia naR9
zaistenie
Riešenia
na ošetrovanie
debnení
homogenity a tekutosti betónov
a skvalitnenie povrchov betónov

MasterSeal
Riešenia na hydroizoláciu
stavebných konštrukcií

Prekleňovacie vlastnosti

Trieda A5

Odvod tepla
VYČÍSLENIE

W1 = 28 kJ/m²

Tepelná odolnosť

R = 0.0231 m²K/W

UDRŽATEĽNÉHO PRÍNOSU
W10 = 230 kJ/m²
CHÉMIE BUDÚCNOSTI OD MASTER BUILDERS SOLUTIONS

Nechali sme čísla hovoriť za nás: Predstavíme vám niektoré z našich ekologicky
najefektívnejších produktových riešení pre výrobuSpĺňa
betónov
a prefabrikátov,
pre oblasť
AgBB
a AFSSET
Emisie prchavých látok
stavebníctva a podlahových systémov.
francúzskej klasifikácie VOC: A+

sustainability.master-builders-solutions.sk
DGNB Navigator Label
Udržateľnosť

LEED Letter

Odolnosť proti UV žiareniu

ÁNO

Antibakteriálnosť

ÁNO

Bez zápachu

ÁNO

Hygienická

ÁNO

Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o.
Na stanicu 937/26b, 010 09 Žilina
E-mail: info.sk@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.com/sk-sk

Technicko-poradenský servis:
0911 404 911
Bratislavský kraj, Trnavský kraj
0917 192 173
Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj
0910 999 771
Žilinský kraj, Trenčiansky kraj
0903 553 696
Košický kraj, Prešovský kraj
0918 490 825
Špecialista pre Ucrete
a dekoratívne podlahy

Zákaznícky servis:
T: +421 41 72 345 91
+421 918 888 918
E-mail: objednavky.sk@mbcc-group.com

Údaje obsiahnuté v tejto publikácii sú založené na našich súčasných znalostiach a skúsenostiach. Nepredstavujú zmluvne dojednanú kvalitu produktu a vzhľadom na mnohé faktory, ktoré
môžu mať vplyv na spracovanie a použitie našich výrobkov, nezbavujú spracovateľa zodpovednosti vykonať vlastné šetrenia a testy. Dohodnutá zmluvná kvalita výrobku v čase prechodu rizika
je založená výhradne na údajoch v technickej dokumentácii. Všetky popisy, nákresy, fotografie, údaje o rozmeroch, hmotnostiach atď. uvedené v tejto publikácii sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Je povinnosťou užívateľov našich produktov, aby zaistili, že sú dodržané všetky majetkové práva rovnako ako aj platné zákony a právne predpisy (01/2021).
® = registrovaná ochranná známka MBCC group v mnohých krajinách
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