Intelligente oplossingen van
BASF Construction Chemicals
Wat uw bouwprobleem ook mag zijn, ongeacht de constructie die u wilt bouwen,
BASF Construction Chemicals heeft voor u een intelligente en succesvolle
oplossing. Onze toonaangevende merken bieden een breed scala van bewezen
technologieën die bijdragen aan het bouwen van een betere wereld.
Emaco® - Betonreparatiesystemen
MBrace® - Opgelijmde wapening
Masterflow® - Krimparme mortels
Masterflex® - Voegafdichtingsmiddelen
Masterseal® - Hydrofobering en waterafdichting
Concresive® - Mortels, hechtmiddelen en injectiesystemen op basis van kunsthars
Conideck® - Handmatig en machinaal aangebrachte waterdichtingssystemen
Coniroof - Dakbedekkingssystemen op basis van polyurethaan
®

Conibridge® - Membranen op polyurethaan basis voor bescherming van brugdekken
Mastertop® - Decoratieve en Industriële Vloersystemen
Ucrete® - Industrievloeren
PCI® - Tegellijmen, voegmortels, wand- en vloeregalisatie en waterdichtingssystemen
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BASF is wereldwijd de toonaangevende onderneming in de chemische industrie
- The Chemical Company. Haar portfolio strekt zich uit van chemicaliën, kunststoffen,
veredelingsproducten, gewasbeschermingsproducten en fijnchemicaliën tot olie
en gas. Als een betrouwbare partner helpt BASF haar klanten in vrijwel alle
bedrijfstakken om succesvol te zijn. Met hoogwaardige producten en intelligente
systeemoplossingen, speelt BASF een belangrijke rol in het vinden naar antwoorden op
wereldwijde uitdagingen zoals klimaatbescherming, energie efficiency, voeding
en mobiliteit. Meer informatie over de BASF-groep vindt u op internet: www.basf.com
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Kleurenkaart
MASTERTOP® vloersystemen voor balkons & galerijen

Standaardkleuren
kleurvlokken:
MN 01

MN 07

MN 02

MN 09

Standaardkleuren
PUR:
Dekkend ingestrooid

RAL 7001

RAL 7023

Open ingestrooid

MN 03

MN 10

RAL 7030

MN 04

MN 13

RAL 7032

MN 05

MN 15

RAL 7037

Kleine afwijkingen in kleur en korrelgrootte met het origineel zijn door druktechnische redenen niet te vermijden.

Deze RAL-kleuren zijn indicatief. Afwijkingen met het origineel zijn om druktechnische redenen niet te vermijden.

