As Soluções em pisos de alto desempenho da Master Builders Solutions
A Master Builders Solutions desenvolve e comercializa
pisos industriais e comerciais duráveis e atraentes utilizando tecnologias cimentícias e de resinas em epóxi e
poliuretano. Nossa competência em pisos e revestimentos protetores está fundamentada em muitos anos
de experiência adquirida globalmente, além de uma diversidade de condições climáticas e de operação. No
mundo inteiro, a Master Builders Solutions já especificou, fabricou e forneceu milhões de metros quadrados
de pisos de alto desempenho para a sua base internacional de clientes. Nossa linha de produtos MasterTop® oferece sistemas de pisos com base cimentícia,
em epóxi e poliuretano, tanto para uso decorativo
como industrial. Os pisos cimentícios MasterTop® aplicados no momento do lançamento do concreto são
ideais para situações em que o piso é submetido a altas
cargas de tráfego ou a ambientes abrasivos. A linha de
pisos epóxi MasterTop® inclui pisos de aplicação geral
até pisos de alta resistência química para ambientes

Ucrete (clique para ver vídeo sobre o produto)

industriais. A linha epóxi MasterTop® inclui sistemas de
piso decorativos e duráveis para fins arquitetônicos ou
comerciais com diversas propriedades de cor, textura e
desempenho. Os pisos líderes no mundo Ucrete® são
utilizados globalmente por fabricantes de produtos
químicos e pela indústria de alimentos e bebidas devido à sua elevada resistência a produtos químicos e ao
calor, além de suas excepcionais características de resistência ao desgaste. Ucrete, um revestimento uretânico de alto desempenho, apresenta resistência química única que, por ser à base de água, também pode
ser aplicada em substratos úmidos. Sua característica
de cura rápida, além de sua capacidade de desinfecção
compatível com a do aço inoxidável, tem garantido a
preferência deste piso no setor de alimentos no mundo
inteiro. MasterTop® e Ucrete® são internacionalmente
reconhecidos como referências em sistemas de pisos
industriais.

MasterTop

Sobre a Master Builders Solutions
Sob a marca global Master Builders Solutions® da MBCC Group, oferecemos soluções químicas avançadas para a construção, manutenção,
reparo e renovação de estruturas. A marca é construída há mais de 100 anos de experiência na indústria da construção. Nosso vasto portfólio
abrange aditivos para concreto, aditivos para cimento, soluções químicas para construção subterrânea, sistemas de impermeabilização, selantes, sistemas de reparo e proteção de concreto, rejuntes e sistemas de piso de alto desempenho, bem como soluções para energia eólica onshore e offshore. Para resolver os desafios de construção específicos de nossos clientes, desde a concepção até a conclusão de um projeto,
utilizamos nosso know-how especializado, expertise regional e a experiência adquirida em inúmeros projetos de construção em todo o mundo.
Aproveitamos tecnologias globais e nosso conhecimento profundo das necessidades locais de construção para desenvolver inovações que
ajudem a tornar nossos clientes mais bem sucedidos e impulsionar a construção sustentável. Operamos unidades de produção e escritórios de
vendas em mais de 60 países.
Visite- nos em: https://www.master-builders-solutions.com/pt-br / Telefone: (11) 3164-7445 / E-mail: sac.eb@mail.mbcc-group.com

