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Master Builders Solutions 
de la BASF

Construim pe baza parteneriatului: Experții noștri Master Builders 
Solutions găsesc soluții inovatoare și durabile pentru a răspunde 
nevoilor specifice de construcție. Experiența și extinderea noastră 
globală vă ajută să aveți succes – astăzi și mâine.

Master Builders Solutions
Marca Master Builders Solutions reunește întreaga 
expertiză BASF pentru a crea soluții chimice pentru  
construcții noi si 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 BASF 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 ale BASF, ca și cunoștințele 
aprofundate 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 performante, soluții 
pentru pardoseli performante.



4 Pardoseală industrială Ucrete
Cea mai rezistentă pardoseală din lume

Pardoseala industrială Ucrete este rentabilă deoarece 
durează un timp îndelungat, se instalează rapid și practic 
și îndeplinește toate nevoile industriei de procesare 
moderne. Reprezintă o serie unică de produse bazate pe 
rășinile poliuretanice pentru sarcini grele. Ucrete, care au o 
reputație de neegalat în privința performanței, construită 
de-a lungul a peste patru decenii de utilizare în industria 
alimentară și a băuturilor, farmaceutică și chimică.

Ucrete – avantaje cheie
  Durabil: rezistență excelentă la impact și uzură. Multe 

pardoseli Ucrete cu o vechime de 20 – 30 de ani din 
medii agresive sunt încă în folosință.

  Nu contaminează: chiar și în cazul aplicării în zonele 
de procesare a alimentelor in timpul productiei.

  Aplicare și întărire rapidă: chiar și la temperaturi scăzute. 
Sunt disponibile profile care pot fi date în folosință după 
numai 5 ore la 10 °C, fiind ideale pentru lucrările de 
renovare.

  Tolerante la umiditate: pot fi instalate pe beton la 7 zile 
de la turnarea acestuia, fără a fi nevoie de amorse 
speciale, contribuind astfel la respectarea programului 
pentru construcțiile urgente.

  Rezistență la șoc termic: suportă lichide vărsate cu 
temperaturi de până la 150 °C, în funcție de grosime.

  Igienă: poate fi curățat la fel de bine ca oțelul inoxidabil 
și nu favorizează dezvoltarea biologică, ajutând astfel la 
menținerea standardelor de igienă.. 

  Rezistență mecanică: de la acizi puternici la substanțe 
alcaline, grăsimi, uleiuri și solvenți care pot degrada 
rapid alte tipuri de pardoseli pe bază de rășini.

  Curat și sigur: pentru angajații dvs., produsele dvs. 
și mediu Certificat cu standardul Eurofins Indoor Air 
Comfort Gold pentru emisii scăzute.

Pentru a asigura o performanță pe termen lung, pardoseala 
dvs. va fi instalată de personal specializat.
Pentru a contact partenerul local vizitați:
www.master-builders-solutions.basf.ro

Cea mai rezistentă
pardoseală din lume

Performanță la cel mai înalt nivel. Dacă sunteți în căutarea pardoselii 
potrivite pentru proiectul dvs., atunci trebuie să vă bazați pe experiența 
și reputația care au fost construite de-a lungul mai multor decenii. Experții 
Master Builders Solutions de la BASF vă oferă soluția perfectă pentru a 
îndeplini toate nevoile dvs.
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Proiectul nostru în Courcelles (Belgia): 
ERPC



Proiectul nostru în Pribyslav (Cehia): 
ACO Industries s.r.o.

Pardoseli netede
 Ucrete MF  4 – 6 mm
 Ucrete MFAS  4 – 6 mm, antistatic
 Ucrete MFAS-C  4 – 6 mm, conductiv
 Ucrete TZ  9 –12 mm pardoseală mozaic
 Ucrete TZAS  9 –12 mm pardoseală mozaic,   
  antistatică

Pardoseli ușor texturate
 Ucrete DP10  4 – 9 mm
 Ucrete DP10AS  6 mm, antistatic
 Ucrete HF60RT  6 mm
 Ucrete HF100RT  9 mm
 Ucrete HPQ  4 – 6 mm cuarț colorat
 Ucrete HPQAS  6 mm cuarț colorat, antistatic
 Ucrete IF  9 mm cu agregat metalic
 Ucrete MT  4 – 6 mm
 Ucrete UD200  6 –12 mm

Pardoseli mediu texturate
 Ucrete DP20  4 – 9 mm
 Ucrete DP20AS  6 mm, antistatic 
 Ucrete UD200SR  6 –12 mm

Pardoseli puternic texturate
 Ucrete DP30  4 – 9 mm

Suprafețe verticale
 Ucrete RG  4 – 9 mm protecție pentru stratul  
  de mortar și tencuială
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Pardoselile industriale Ucrete reprezintă o serie de finisaje 
robuste pentru pardoseli, fabricate folosind o tehnologie 
pe bază de rășini poliuretanice pentru sarcini grele. Aplicat 
corect, Ucrete vă poate oferi mulți ani de folosință, chiar și 
în medii industriale și procese foarte agresive. Scopul 
acestei broșuri este de a vă ajuta să alegeți pardoseala 
potrivită. Mai întâi luați în considerare cerințele dvs.

Instalare rapidă
Înțelegem că nu este întotdeauna ușor să închideți liniile de 
producție, astfel că multe din sistemele noastre pot fi 
instalate la sfârșit de săptămână sau chiar și în perioadele 
de inactivitate din timpul nopții. Reducând la minim timpul 
de întrerupere a activității, reducem costurile trecerii la o 
pardoseală Ucrete. De exemplu, Ucrete UD200 poate fi 
dată în folosință după numai 5 ore la 10 °C.

Nu prezinta miros
Sistemele de pardoseli Ucrete nu prezinta miros, nici 
macar în timpul aplicării, fiind alegerea sigură pentru lucrări 
desfășurate în weekend și de întreținere. Expertul Master 
Builders Solutions local de la BASF vă poate sfătui în acest 
sens.

Rezistență la temperatură
Prima cerință care trebuie evaluată la selectarea unei 
pardoseli Ucrete este cerința privind temperatura din 
timpul activității, vezi pag. 8. Aceasta determină grosimea 
necesară a pardoselii, care poate limita numărul de finisaje 
aferente.

Rezistență la alunecare
Alegerea finisajului pardoselii se referă la profilul estetic și 
profilul suprafeței. Cea mai potrivită textură a suprafeței 
pentru o aplicație specifică va depinde de natura 

scurgerilor, tipul de activitate desfășurată în acel spațiu și 
standardele de întreținere și curățenie care trebuie menținute. 
Rezistența la alunecare este discutată în pagina 11.

Rezistența la substanțe chimice
Toate pardoselile Ucrete au aceleași caracteristici de 
rezistență la substanțe chimice, așa cum se arată în tabelul 
de la pagina 13. Astfel, din acest punct de vedere toate 
pardoselile Ucrete sunt la fel de potrivite.

Antistatic
Pentru a proteja dispozitivele electronice sensibile sau 
pentru a minimiza riscurile de explozie, sunt disponibile o 
serie de pardoseli antistatice, descrise la pagina 16.

Rezistență mecanică
În zonele în care se preconizează impact mecanic cu 
obiecte grele și trafic intensiv pe roți, ar trebui folosite 
sisteme cu grosime mai mare, cu agregate mai mari.

O soluție la comandă
Gama largă de sisteme de pardoseli Ucrete vă permite să 
personalizați pardoseala pentru a satisface nevoile dvs. 
specifice, obținând astfel cea mai bună și cea mai rentabilă 
soluție de pardoseli.

Vom coopera cu dvs. pentru a vă ajuta să selectați cea 
mai bună pardoseală pentru unitatea dvs. Vă rugăm să 
contactați expertul local Master Builders Solutions 
consultanță:

www.master-builders-solutions.basf.ro

Pardoseli pentru cerințele 
dvs. specifice

Toate sistemele Ucrete sunt disponibile în opt culori 
standard. Culorile prezentate sunt orientative, culoarea 
reală poate varia în funcție de produs și de condițiile 
de la fața locului. Rășinile Ucrete se decolorează in 
timp daca sunt supuse la raze ultaviolete. 
 
Pentru mai multe informații și mostre de produs,  
vă rugăm să contactați expertul Master Builders 
Solutions local.

Bej Verde Verde / Maro Roșu Roșu

PortocaliuGalbenGri Albastru
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În timp ce majoritatea sistemelor de pardoseli pe bază de 
rășini se înmoaie la temperaturi de 60 °C sau mai puțin, 
sistemele Ucrete din rășini poliuretanice pentru sarcini 
grele rămân neafectate până când se depășesc 
temperaturi de 130 °C.

Această rezistență mare la temperatură, corelată cu 
reziliența ridicată, permite pardoselilor Ucrete să reziste la 
substanțe cu temperaturi foarte mari și la șocuri termice 
extreme.

Pardoselile industriale Ucrete sunt disponibile în patru 
variante de grosimi diferite, de la pardoseli de 4 mm, 
utilizabile până la temperaturi de maxim 70 °C, până la 
pardoseli de 12 mm, adecvate pentru cele mai extreme 
condiții, cu scurgeri ocazionale cu temperaturi de maxim 
150 °C.

Întotdeauna fiabil
Grosimea mai mare protejează linia de legătură cu substratul 
împotriva presiunilor enorme la un șoc termic extrem. 
Stratul de legătură sub o pardoseală Ucrete de 9 mm 
atinge 70 °C în 2 minute de la contactul suprafeței cu 
apă aflată la temperatura de fierbere.

Totuși, atunci când volumul lichidului vărsat este redus, 
riscul de deteriorare este puțin probabil. Astfel, de exemplu, 
o ceașcă de cafea la 90 °C vărsată nu va deteriora o 
pardoseală de 4 mm grosime, dar o deversare de 1.000 
litri de lichid la 90 °C, probabil va produce daune.

O pardoseală Ucrete de 9 mm grosime poate rezista la 
scurgeri obișnuite și regulate de apă la temperatura de 
fierbere.

Este evident că în medii cu șocuri termice extreme, este 
necesar un substrat de bună calitate, bine proiectat. În 
cazuri speciale, trebuie asigurată posibilitatea unor 
mișcări termice ample potențiale ale substratului.

Rezistență la temperatură

Specificații privind grosimea

4 mm
 rezistență completă până la +70 °C
 pentru temperaturi de congelare până la – 15°C
 Ucrete DP, HPQ, MF, MT, RG

6 mm
  rezistență completă până la +80 °C
 curățare ușoară cu aburi
 pentru temperaturi de congelare până la – 25°C 
 Ucrete DP, HF60RT, MT, RG, UD200, UD200SR, TZ

9 mm
 rezistență completă până la +120 °C 
 curățare completă cu aburi
 pentru temperaturi de congelare până la – 40°C
 Ucrete DP, HF100RT, IF, RG, UD200, UD200SR, TZ

12 mm
 rezistență completă până la +130 °C
  scurgeri ocazionale cu temperaturi până la 150 ºC 
 curățare completă cu aburi 
 pentru temperaturi de congelare până la – 40°C 
 Ucrete UD200, UD200SR, TZ

40 ani de experiență
Nu există vreun test simplu care să poată demonstra că o 
pardoseală va rezista la șocuri termice repetate timp de 
mai mulți ani în condiții de producție, din cauza variațiilor 
mari în calitatea și proiectarea substratului.

Performanța menționată se bazează pe experiența noastră 
cu pardoselile Ucrete în medii de procesare agresive din 
întreaga lume, timp de peste 40 ani.
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Proiectul nostru în Harsewinkel (Germania): 
Fabrica de specialități de mezeluri și șuncă Windau



Proiectul nostru în Manchester (Marea Britanie): 
Barton Meats

Soluția optimă

Curățenie Încălțăminte

Pardoseala

Rezistența la alunecare este 
un echilibru
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În mediile de procesare umede, profilul de suprafață adecvat 
este esențial pentru a asigura un mediu de lucru sigur și 
eficient. Pardoselile industriale Ucrete oferă o serie de 
profile de suprafață, de la sisteme netede și mozaic, la 
pardoseli cu profile texturate, bine definite.

Pardoseli înclinate
În zonele de procesare umede, deseori pardoselile 
prezinta pante, pentru a permite acumularea apei și a 
scurgerilor la canalul colector. Pardoselile cu scurgere 
liberă, necesită de multe înclinări abrupte, care presupun 
un profil bun, pentru o mai mare siguranță. De exemplu, 
atunci când personalul trebuie să împingă containere și 
rafturi pe o pardoseală cu înclinări diverse, în încercarea 
de a preveni alunecarea încărcăturii în jos, crește riscul 
de vătămare prin suprasolicitare, dar și de alunecare, 
împiedicare și cădere. În general, pardoselile plate sunt 
mai sigure.

Alunecare, împiedicare și cădere
Pentru a reduce la minim riscul de alunecare, împiedicare 
și cădere este nevoie de o abordare holistică. Poate fi 
nevoie de soluții de proiectare sau de o schimbare a 
practicilor și procedurilor de muncă, dar și de a lua în 
considerare efectul curățeniei și a încălțămintei. Este 
necesar un compromis între ușurința la curățare și 
rezistența la alunecare. Pardoselile mai netede pot avea 
nevoie de o curățare mai frecventă, în timp ce pardoselile 
mai aspre au nevoie de o curățare mai agresivă.

Neted sau texturat?
Alegerea între pardoseli netede sau texturate în spațiile  
de procesare nu este întotdeauna evidentă. De exemplu, 
ambele afirmații:

„Am scurgeri ocazionale, drept urmare am nevoie de 
o pardoseală texturată, pentru a evita alunecările”

Am scurgeri ocazionale, drept urmare am nevoie de o 
pardoseală netedă, pentru a putea curăța scurgerile rapid 
și ușor pot fi corecte. Dacă scurgerile au o frecvență mare, 
curățarea imediată nu este practică, de aceea o pardoseală 
netedă ar deveni alunecoasă. Dacă scurgerea este nocivă, 
poate exista cerința îndepărtării imediate a acesteia, și 
atunci riscul alunecării nu mai apare.

Pardoseli rezistente la alunecare

Curățenie planificată
Ar trebui să existe un program oficial de curățenie, care 
să precizeze frecvența și tipul de curățenie necesară în 
fiecare locație. Curățarea pardoselii ar trebui coordonată 
cu cea a instalației și a echipamentelor, astfel încât 
reziduurile de la curățarea instalației să fie îndepărtate 
prompt și să nu fie lăsate să se usuce pe pardoseală. 

Soluții la comandă
Nu toate zonele au nevoie de același grad de rezistență 
la alunecare. De aceea, Ucrete vine cu o serie de profile 
de suprafață disponibile pentru a permite personalizarea 
pardoselii conform nevoilor dvs. Pentru consultanță 
individuală privind cel mai potrivit tip de profil Ucrete 
pentru pardoseala dvs., vă rugăm să contactați expertul 
local Master Builders Solutions de la BASF.

EN 13036-4 testul pendulului
Valorile testului pendulului pe pardoseală umedă folosind 
cauciuc 4S.

 bis 24:  potențial ridicat de alunecare
 25 – 35:  potențial moderat de alunecare
 ab 35:  potențial scăzut de alunecare

 Ucrete MF  35
 Ucrete TZ  35 – 40
 Ucrete HPQ  36 – 45
 Ucrete MT  40 – 45
 Ucrete HF60RT 40 – 45
 Ucrete HF100RT 40 – 45

 Ucrete UD20 40 – 45
 Ucrete IF  40 – 45
 Ucrete DP10  45 – 50
 Ucrete DP20  45 – 55
 Ucrete UD200SR 50 – 60
 Ucrete DP30  50 – 60

* în funcție de specificații

Conformitatea la DIN 51130

 Ucrete MF  R10
 Ucrete TZ  n/a
 Ucrete HPQ  R11
 Ucrete MT  R10/R11*
 Ucrete HF60RT  R10/R11*
 Ucrete HF100RT  R10/R11*

 Ucrete UD200  R11
 Ucrete DP10  R11
 Ucrete IF  R11
 Ucrete DP20  R12/R13*
 Ucrete UD200SR  R13
 Ucrete DP30  R13
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Pardoselile industriale Ucrete au o rezistență excelentă la  
un spectru larg de substanțe chimice, inclusiv mulți acizi 
organici și solvenți care degradează rapid alte tipuri de 
pardoseli pe bază de rășini, inclusiv multe sisteme de 
pardoseli din ciment poliuretanic.

Pardoselile industriale Ucrete nu sunt afectate de compușii 
marcați cu „R” în tabel, chiar și după o perioadă lungă de 
imersiune.

Bine de știut
Există foarte puține substanțe chimice care pot degrada 
rapid pardoseala Ucrete. Acestea sunt marcate cu „NR” 
în tabel.

Ucrete este adecvat pentru folosirea pe pardoselile din 
spațiile de procesare umede, unde se utilizează substanțe 
chimice marcate cu „L” în tabel, cu condiția să fie asigurate 
standarde corespunzătoare de întreținere. Trebuie acordată 
atenție valvelor și robinetelor care prezintă scurgeri. Dacă 
aceste scurgeri nu sunt remediate, vor conduce la o zonă 
de imersie continuă și pot cauza eroziunea suprafeței.

În mediile de imersie continuă, solvenții pot înmuia 
pardoseala Ucrete în decurs de câteva săptămâni, dar 
aceasta își va reveni atunci când solventul este înlăturat și 
pardoseala este lăsată să se usuce. În practică, majoritatea 
solvenților se vor evapora înainte de a provoca daune.

Decolorarea poate apărea din cauza depunerilor de sare, 
agenților de contaminare din solvenți, vopselelor puternice 
și a acizilor tari. Acest lucru nu va afecta performanța 
pardoselii. Aceste efecte pot fi reduse la minim printr-o 
întreținere adecvată, în special dacă se evită acumularea 
de lichide și scurgerile nu sunt lăsate să se evapore pe 
pardoseală. Un regim de curățenie eficient va prelungi 
durata de viață și aspectul pardoselii dvs. Pentru 
consultanță individuală privind rezistența la substanțe 
chimice și curățarea pardoselilor Ucrete, vă rugăm să 
contactați expertul local Master Builders Solutions de la 
BASF.

Rezistența la
substanțe chimice

Substanțe chimice din industria alimentară 

Pardoseala industrială Ucrete este rezistentă la următoarele 
substanțe chimice întâlnite în mod obișnuit în alimente, 
de exemplu:

Acid acetic, 50 %:
Sub formă de oțet distilat, folosit în industria alimentară 
pentru curățarea suprafețelor aflate în contact cu 
alimentele.

Acid lactic, 30 % la 60 °C:
Indicativ de rezistență la lapte și produse lactate.

Acid oleic, 100 % la 60 °C:
Reprezentativ pentru acizii organici formați prin oxidarea 
uleiurilor vegetale și a grăsimilor animale, întâlnite pe 
scară largă în industria alimentară.

Acid citric, 50 %:
Întâlnit în citrice, reprezentativ pentru o gamă largă de 
acizi din fructe care degradează rapid alte pardoseli pe 
bază de rășini. 

Hidroxid de sodiu, 50 % la 60 °C:
Utilizat pe scară largă în zonele CIP.

Proiectul nostru în Royston (Marea Britanie): 
Johnson Matthey
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Rezistența la substanțe chimice industriale obișnuite

Substanța chimică Conc. % Temp. °C
Ucrete toate 
tipurile

Substanța chimică Conc. % Temp. °C
Ucrete toate 
tipurile

Acetaldehidă 100 20 R Combustibil de avion – 20 R

Acid acetic 10 85 R Kerosen – 20 R

25 20 R Acid lactic 5 20 R

25 85 L 25 60 R

40 20 R 85 20 R

90 (Glacial) 20 L 85 60 R

Acetonă 100 20 L Acid lauric 100 60 R

Acid adipic Saturat 20 R Acid maleic 30 20 R

Hidroxid de amoniu 28 20 R Anhidridă maleică 100 20 R

Anilină 100 20 R Acid metacrilic 100 20 R

Antigel (etilen glicol) 100 20 R Metanol 100 20 R

Aqua regia – 20 L Alcooluri metilate – 20 R

Bere – 20 R Clorură de metilen 100 20 L

Benzen 100 20 L Metil etil cetonă 100 20 L

Acid benzoic 100 20 R Metacrilat de metil 100 20 R

Clorură de benzoil 100 20 R Lapte – 20 R

Sânge – 20 R Uleiuri minerale – 20 R

Lichid de frână – 20 R Uleiuri de motor – 20 R

Saramură (clorură de sodiu) Saturat 20 R Acetamidă N, N-dimetil 100 20 NR

Butanol 100 20 R Pirolidon N-metil 100 20 NR

Clorură de calciu 50 20 R Acid azotic 5 20 R

Hipoclorit de calciu Saturat 20 R 30 20 R

Caprolactamă 100 20 R 65 20 L

Disulfură de carbon 100 20 L Acid oleic 100 20 R

Tetraclorură de carbon 100 20 R 100 80 R

Apă de clor Saturat 20 R Oleum – 20 L

Acid cloroacetic 10 20 R Parafină – 20 R

50 20 L Percloretilenă 100 20 R

Cloroform 100 20 L Fenol 5 20 L

Acid cromic 20 20 R Acid fenilsulfuric 10 20 R

30 20 R Acid fosforic 40 85 R

Acid citric 60 20 R 50 20 R

Sulfat de cupru (II) Saturat 20 R 85 20 R

Crezoli 100 20 L Acid picric 50 20 R

Țiței – 20 R Propilen glicol 100 20 R

Ciclohexan 100 20 R Hidroxid de potasiu 50 20 R

Acid decanoic (Capric) 100 20 R Skydol® 500B4 – 20 R

100 60 R Skydol® LD4 – 20 R

Dietilen glicol 100 20 R Hidroxid de sodiu 20 20 R

Dimetil formamidă 100 20 NR 20 90 R

Etanol 100 20 R 32 20 R

Acetat de etil 100 20 L 50 20 R

Etilen glicol 100 20 R 50 60 R

Grăsimi – 80 R 50 90 L

Acid formic 40 20 R Hipoclorit de sodiu 15 20 R

70 20 R Stirene 100 20 R

90 20 L Acid sulfuric 50 20 R

100 20 L 98 20 L

Benzină – 20 R Tetrahidrofuran 100 20 L

Acid heptanoic 100 60 R Toluen 100 20 R

Hexan 100 20 R Acid toluen sulfonic 100 20 R

Acid clorhidric 10 60 R Acid tricloroacetic 100 20 L

37 20 R Terebentină – 20 R

Acid fluorhidric 4 20 R Uleiuri vegetale – 80 R

20 20 L Apă (distilată) – 85 R

Peroxid de hidrogen 30 20 R White spirit – 20 R

Izopropanol 100 20 R Xilen 100 20 R

R = Rezistent L = Rezistență limitată NR = Nerezistent Un tabel mai detaliat al rezistenței la substanțe chimice este disponibil 
la cerere de la biroul local al BASF Construction Chemical.

Please sort the table in an alphabetically order.



Proiectul nostru în Harsewinkel (Germania): 
Fabrica de specialități de mezeluri și șuncă Windau
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Igienă certificată

Testele independente efectuate de Campden and 
Chorleywood Food Research Association din Anglia 
demonstrează că Ucrete UD200, DP20 și DP30 pot fi 
dezinfectate eficient la standarde comparabile cu cele 
ale oțelului inoxidabil.

În 2006, testele microbiologice independente efectuate 
de Polymer Institut (Germania) demonstrează eficiența 
unui număr de dezinfectanți industriali pe o pardoseală 
Ucrete UD200, folosind testul cu aspergillus niger.
 

Nu există niciun organism dezvoltat după 72 ore, chiar și 
la spalarea cu apă, ceea ce demonstrează că Ucrete nu 
favorizează dezvoltarea biologică și astfel asigură că 
pardoseala rămâne igienică de la curățare și până când 
reîncepe producția.

Oriunde sunt utilizate pardoselile, o întreținere adecvată le 
va conferi un aspect impecabil și va contribui la un mediu 
de lucru sigur și atractiv.

Toate pardoselile Ucrete sunt dense și impermeabile pe 
întreaga grosime a acestora. Ucrete este în mod esențial 
inert, nedegradabil biologic și nu favorizează dezvoltarea 
bacteriilor și a ciupercilor. Drept urmare, pardoseala 
industrială Ucrete este utilizată în industria alimentară și 
farmaceutică, în medii în care sunt cerute cele mai înalte 
standarde de igienă.

Imun la atacuri chimice
Natura foarte rezistentă la substanțe chimice a pardoselii 
industriale Ucrete asigură că niciun compus de curățare 
disponibil pe piață nu va deteriora pardoseala dacă este 
folosit în concentrații normale.

Dacă sunt lăsate să se evapore, acumulările de soluții de 
curățat pot forma depuneri și „urme de apă” pe suprafață, 
care pot fi greu de îndepărtat ulterior. Prin urmare, 
îndepărtarea soluțiilor de curățat și clătirea corespunzătoare 
sunt necesare pentru menținerea aspectului impecabil 
al pardoselii dvs.

Substanțele chimice pentru curățare ar trebui să fie 
adecvate pentru mediul și murdăria întâlnită. La fel ca în 
cazul tuturor procedurilor de curățare, murdăria trebuie 
strânsă și apoi îndepărtată de pe suprafață. Pentru rezultate 
optime, ar trebui utilizat un echipament mecanic de 
curățare, în special pentru suprafețe mari.

Instrucțiunile de curățare sunt disponibile de la expertul 
local Master Builders Solutions:
www.master-builders-solutions.basf.ro

Curățare 
și igienă

Conținut inițial de germeni: 650.000 KbE / 25 cm²

Dezinfectant
KbE / 25cm² după un timp de reacție de

1 h 24 h 72 h

p-chloro-m-cresol, 0,3 % 720 / 2.100 < 10 / < 10 < 10 / < 10

Clorură de alchil-benzil-
dimetil-amoniu, 0,1 % 328 / 148 < 10 / < 10 < 10 / < 10

Cloramină-Na sulfon 
toluen-p, 5 % 130 / < 10 < 10 / < 10 < 10 / < 10

Formaldehidă, 5 % 6.000 / 2.500 < 10 / < 10 < 10 / < 10

Etanol, 70 % < 10 / < 10 < 10 / < 10 < 10 / < 10

Referință: 
Apă

35.000
34.000 1.500 / 270 < 10 / < 10
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Protecția împotriva exploziilor
Pardoselile industriale Ucrete sunt utilizate la scară largă 
în multe zone în care sunt depozitați și manipulați solvenți, 
datorită rezistenței excelente la o gamă largă de solvenți 
foarte agresivi. Oriunde sunt folosiți solvenți, fie în 
procesare, fie pentru curățare, există riscul potențial de 
formare a amestecurilor explozive vapori/aer. O descărcare 
electrostatică poate furniza suficientă energie pentru a 
aprinde un astfel de amestec, producând deseori o 
explozie. În mod similar, oriunde sunt manipulate sau 
generate pulberi organice fine în timpul procesării, și 
acestea pot forma amestecuri pulberi/aer cu potențial 
exploziv, dacă sunt aprinse. Pardoselile antistatice Ucrete 
vă oferă rezistența la substanțe chimice și solvenți 
necesară pentru pardoseli, împreună cu proprietățile 
conductoare necesare pentru a controla electricitatea 
statică nedorită.

Protejarea componentelor electronice
Protejarea dispozitivelor electronice sensibile împotriva 
efectelor unei descărcări electrostatice devine și mai 
importantă pe măsură ce dispozitivele sunt tot mai mici. 
Cea mai bună apărare este prevenirea acumulării de 
sarcini. Din acest punct de vedere, cu cât pardoselile  
au o conductivitate mai bună, cu atât sunt mai eficiente. 
Personalul care traversează pardoselile antistatice Ucrete 
în timp ce poartă încălțăminte adecvată generează 
potențial electric mai scăzut.

O abordare sistemică
O pardoseală antistatică are rolul ei în eliminarea 
descărcărilor statice nedorite și trebuie privită ca o parte 
integrantă a strategiei generale: aceasta include proiectarea 
și împământarea instalației și echipamentului, utilizarea 
clemelor circulare, ca și a încălțămintei și îmbrăcămintei 
adecvate. Pentru îndrumări suplimentare, consultați British 
Standard BS5958 „Codul de practică pentru controlul 
electricității statice nedorite”. Pardoselile antistatice Ucrete 
funcționează prin disiparea electricității statice în pământ. 
Pentru a preveni încărcarea electrică a personalului care 
lucrează în zonă prin inducție sau prin frecare, acesta 
trebuie să poarte încălțăminte potrivita.

Profile
Pentru a identifica pardoseala potrivită cu proprietățile 
electrostatice necesare, ca și pentru a îndeplini toate 
cerințele privind emisiile scăzute, rezistența la alunecare, 
siguranță, durabilitate, etc. vă rugăm să contactați 
expertul local Master Builders Solutions de la BASF.

Pardoseala 
antistatică

Siguranță electrică
Pentru a evalua siguranța electrică a activității desfășurate 
într-un mediu cu pardoseală conductoare, este luată în 
considerare Rezistența de Izolație. Aceasta este măsurată 
folosind un curent alternativ, așa cum este descris în 
Standardul German VDE 0100-610, unde este cerut un 
minim de 50.000 Ohm pentru utilizarea de sistemele 
electrice până la 1.000 V. Ucrete MFAS au fost testate și 
s-a constatat că au o rezistivitate la sol de 24 kΩ conform 
EN1081, în timp ce rezistența de izolație a fost de 3,9 MΩ, 
demonstrând proprietăți excelente de disipare statică și 
siguranță electrică.

Electricitate statică nedorită
 poate deteriora echipamentul electronic
 conduce la acumulări nedorite de praf
 poate cauza disconfort.
  poate aprinde amestecurile de solvent/aer sau aer/

pulberi

Proprietăți electrice

Rezistența prizei la pământ, EN 1081,

Rezistența prizei la pământ, 61340-4-EN 1

Rezistența prizei omului la pământ, EN 61340-4-5

Tensiunea generată de corp, EN 61340-4-5 

Rezistența de izolație, DIN VDE 0100-610
  Adecvat pentru utilizarea cu sisteme electrice până la 

1000 V.
 Ucrete MFAS > 50 kΩ 
 Ucrete TZAS > 50 kΩ

 Ucrete MFAS < 1 MΩ
 Ucrete MFAS-C < 50 kΩ
 Ucrete DP10AS < 1 MΩ

 Ucrete DP20AS < 1 MΩ 
 Ucrete MFAS-C < 50 kΩ
 Ucrete DP10AS < 1 MΩ

 Ucrete MFAS < 1 GΩ  Ucrete TZAS < 1 GΩ

 Ucrete MFAS < 35 MΩ  Ucrete TZAS < 35 MΩ

 Ucrete MFAS < 100 V  Ucrete TZAS  < 100 V
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Proiectul nostru în Luton (Marea Britanie): 
Measurement Technology Ltd

© Flo-Dek (UK) Ltd 



Proiectul nostru în Magor (Marea Britanie): 
Fabrica de bere Magor
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Este ușor de înțeles de ce o pardoseală Ucrete are un 
raport bun preț/calitate, dacă se ia în considerare riscul 
pentru igienă și siguranță a unei pardoseli necorespunzătoare 
și costurile pierderilor de producție și a timpului necesar 
pentru înlocuirea ei. Ucrete vă oferă cel mai bun raport 
preț/calitate deoarece este o pardoseală cu durată lungă 
de viață. De unde provine această durabilitate?

Durabilitatea este rezultatul unei combinații de factori, de 
la amestecul de agregate cu rezistență ridicată și pana la 
rezistența la substanțe chimice și rezistența mecanică a 
pardoselii, influentate in mod direct de fiormulatia speciala 
a rasinii. Agregatele sunt selectate special pentru robustețea 
și rezistența lor la abraziune. Folosim cele mai bune 
materii prime, nu cele mai ieftine.

În industria alimentară, de exemplu, acizii organici sunt 
endemici; există acizi organici din lapte, din fructe sau 
uleiuri vegetale. Pe măsură ce se evaporă scurgerile, 
concentrația crește și astfel devin mai agresivi.
 

Efectele unor astfel de substanțe chimice sunt cumulative 
și vor deveni evidente în timp. Rezistența chimică 
superioară conferită de o pardoseală Ucrete reprezintă 
marja de siguranță care asigură că o pardoseală Ucrete 
durează peste 20 de ani.

Pardoselile cu o grosime mai mare sunt totodată mai 
durabile decât pardoselile cu o grosime mai mică, nu din 
cauză că ar conține mai mult material supus uzurii, ci 
datorită faptului că grosimea suplimentară protejează 
stratul de legătură împotriva tensiunii la utilizare.
Agregatele mai mari conferă o rezistență mai bună la 
zgâriere și permit pardoselii să își păstreze profilul 
rezistent la alunecare, în special acolo unde există impact 
sau trafic frecvent cu roți din plastic dur sau oțel.

Vă rugăm să contactați reprezentantul local Ucrete; vă 
poate îndruma cu plăcere pentru a identifica profilul 
adecvat nevoilor dvs.

Durabilitate

Peste 25 de ani de utilizare
În 1984, Fabrica de bere Magor, companie importantă din 
Marea Britanie, a instalat 2.800 m² de pardoseală Ucrete 
în hala pentru îmbuteliere (alăturat și stânga). După mai 
bine de 25 de ani, pardoseala este încă în folosință, după 
cum vedeți în aceste imagini. Pardoseala suportă scurgeri 
de apă fierbinte și substanțe chimice sub sistemele de 
spălare a butoaielor, ca și impactul ocazional al unui butoi 
care se desprinde. Cu o linie de producție care îmbuteliază 
până la 1.000 de butoaie pe oră, non-stop, este evident că 
oprirea nu este o opțiune. Costurile imense pentru 
închiderea fabricii pentru a înlocui pardoseala depășesc 
cu mult costurile suplimentare impuse de o pardoseală de 
calitate Ucrete. De la instalarea acestei pardoseli, fabrica 
de bere a folosit mii de metri de pardoseală Ucrete. Nu 
este surprinzător că și în prezent o folosește la fel de bine.
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În cadrul utilizării zilnice, pardoselile Ucrete ajută clienții din 
multe sectoare ale industriei să își satisfacă nevoile privind 
sustenabilitatea, de exemplu manipularea în condiții de 
siguranță a substanțelor chimice în industria chimică și 
farmaceutică. Protejând betonul de substanțe chimice 
agresive și nocive, Ucrete contribuie la reținerea în 
siguranță a substanțelor chimice și previne deversarea lor 
în mediul înconjurător. Un alt aspect al sustenabilității în 
operațiunile industriale este siguranța la locul de muncă, 
unde rezistența la alunecare a pardoselilor Ucrete poate 
contribui la evitarea accidentelor și a leziunilor cauzate de 
alunecare sau cădere.

Soluțiile pentru pardoselile industriale Ucrete contribuie la 
sustenabilitate din mai multe puncte de vedere pe întreaga 
perioadă de viață.

Construirea și întreținerea oricărui tip de structură 
presupune confruntarea cu un element cheie al 
sustenabilității: consumul de resurse naturale. 
Longevitatea pardoselilor Ucrete, multe pardoseli cu o 
vechime de 20 – 30 de ani fiind încă în folosință, ajută a 
salvarea resurselor. Ce poate fi mai risipitor în materie de 
materii prime, timp și energie, decât decopertarea și 
aruncarea unei pardoseli după cinci sau zece ani?

Contribuția pardoselilor Ucrete la protecția climatului și 
economisirea energiei este demonstrată și prin evaluarea 
independentă a impactului asupra mediului:

Un alt element important al construcției sustenabile este 
protejarea sănătății instalatorilor pardoselii, dar și a 
utilizatorilor clădirii. Pardoselile Ucrete contribuie la 
aceasta prin nivelele reduse de emisii în aer și prin faptul 
că nu contaminează, lucru confirmat din nou de experți 
independenti:

Sustenabilitate

Sistemul de evaluare a clădirilor verzi 
Leadership in Energy & Environmental Design 
LEED® furnizează un proces pentru a verifica 
dacă un proiect a fost conceput și construit 
într-o manieră sustenabilă. Evaluează 

performanța în domenii esențiale ale sănătății umane și a 
mediului: dezvoltarea sustenabilă a locului, economisirea apei, 
eficiența energetică, selecția materialelor și calitatea mediului 
interior. În privința selecției materialelor, se acordă o serie de 
credite pentru a încuraja utilizarea materialelor mai sustenabile și 
mai prietenoase cu mediul. Pentru toate produsele și sistemele 
de pardoseli Ucrete sunt disponibile Fișe de informare a 
produsului pentru Documentația de Credite LEED® New 
Construction (NC) Versiunea 3.0.

voluntare. Certificarea Indoor Air Comfort Gold de la Eurofins 
combină cele mai stricte specificații din toate reglementările 
europene relevante și certificările voluntare, inclusiv auditul 
producției și controlul calității pentru a asigura că Ucrete 
îndeplinește toate cerințele privind emisiile produsului. Toate 
profilele Ucrete au emisii foarte scăzute și sunt conforme cu 
toate cerințele privind emisiile pentru sisteme de pardoseli 
interioare din Europa, inclusiv AgBB în Germania, M1 în Finlanda 
și Afsset în Franța. Ucrete a primit clasa A+, cel mai scăzut 
punctaj pentru emisii din Franța. Acest lucru demonstrează că 
Ucrete este un produs extrem de curat, fără compuși volatili care 
ar putea contamina alimentele sau afecta sanatatea 
personalului.

Am devenit tot mai conștienți de importanța 
aerului curat. Emisiile care influențează 
calitatea aerului sunt controlate de o varietate 
de reglementări naționale și standarde 

BMG Engineering, cu sediul în Zurich, 
a efectuat o astfel de evaluare a
pardoselii industriale Ucrete. De 

asemenea, au analizat cazul unei bucătării comerciale mari, cum 
sunt cele dintr-o închisoare sau un spital, și au comparat un profil 
UD200 cu o pardoseală din plăci de gresie obișnuită, care este 
folosită în mod tradițional pentru astfel de aplicații. Rezultatele 
sunt destul de convingătoare; metru cu metru, s-a constatat că o 
pardoseală din plăci de gresie echivalentă prezintă o cerere de 
energie cumulativă mai mare cu 50 %, un potențial de încălzire 
globală cu 70 % mai mare, potențial de reducere a stratului de 
ozon cu 200 % mai mare și consum mai mare de apă cu 50 % 
decât o pardoseală Ucrete UD200 cu grosime de 9 mm. Evident, 
Ucrete oferă beneficii semnificative pentru mediu.

Sistemele pentru evaluarea sustenabilității unei clădiri devin 
tot mai importante în industria construcțiilor, și confirmă 
contribuția pardoselilor Ucrete la construcții sustenabile.
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Fabrica de lactate Arla
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Când proprietarii de fabrici, arhitecți, designeri care au 
solicitat și au instalat Ucrete în anii 1970 și 1980 constată 
că pardoselile lor sunt încă în folosință în secolul 21, 
este de înțeles de ce solicită Ucrete din nou. Dar nu este 
neapărat nevoie să fi folosit Ucrete în trecut pentru a fi 
convins de performanța acestuia. Trebuie să fiți sigur că 
solicitați pardoseala corectă, excluzând orice materiale 
inferioare care pot conduce la deteriorarea acesteia și 
toate costurile pe care le presupun pierderile de producție 
și managementul timpului.

Spuneți-ne nevoile dumneavoastra !
Discutând despre pardoseala dvs. cu expertul local Ucrete 
de la Master Builders Solutions, puteți defini produsul 
potrivit pentru dvs., cu aspectul și rezistența la alunecare 
potrivite, grosimea corespunzătoare pentru a îndeplini 
cerințele de temperatură, și robustețea care să asigure o 
soluție cu durată lungă de viață. De asemenea, este 
disponibilă consultanță în privința proiectării și compoziției 
substratului, pentru a ne asigura că obțineți cea mai bună 
pardoseală posibilă.

Odată determinat profilul Ucrete corect pentru aplicația 
dvs., există o serie de criterii cheie de performanță care 
asigură că o pardoseală Ucrete va îndeplini cerințele dvs. 
în anii următori. O propunere de specificații de performanță 
pentru o pardoseală din industria alimentară poate fi emisa 
pe loc, și poate fi adaptata pentru a îndeplini cerințele 
specifice ale proiectului. Pentru mai multe informații 
consultați expertul local Master Builders Solutions de la 
BASF.

O alegere 
evidentă

Specificații tipice de performanță 
pentru pardoseala Ucrete
Stratul de uzura al pardoselii va fi un mortar preambalat 
din 4 componente, cu emisii scăzute, autocompactant, 
bazat pe un liant din rășină poliuretanica pentru sarcini 
grele, cu un conținut minim de rășini de 18,5 %, 
însumând un total de 5,7 kg de componente lichide cu 
24,8 kg de agregate și pulberi. Amorsa trebuie să se 
bazeze pe aceeași tehnologie poliuretanica pentru sarcini 
grele, ca și mortarul.

Pentru a asigura fiabilitatea în timpul aplicării, sistemul 
trebuie să fie tolerant la umiditatea substratului și să 
poată fi aplicat direct pe beton cu vechime de 7 zile, fără 
a fi nevoie de amorse speciale.

Pentru a se conforma la cerințele europene privind lipsa 
absorbtiei, pardoseala trebuie să înregistreze absorbție 
zero la testarea CP. BM2/67/2.

Pentru a asigura calitatea produselor alimentare, 
materialul ales pentru pardoseală nu trebuie să prezinte 
miros in timpul aplicatiei, așa cum este confirmat de 
certificatul de evaluare senzorială emis de un organism 
recunoscut din industria alimentară, care emite rezultatul 
de necontaminare. Materialul va respecta standardele 
AgBB pentru calitatea aerului din interior, certificat prin 
testare independentă și auditul fabricii.

Pentru a asigura performanță pe termen lung în mediul 
respectiv, produsele pentru pardoseli vor prezența 
rezistență în condiții de imersiune continuă cu 
substanțele chimice cu care vine în contact, așa cum 
este detaliat în lista atașată (atașați lista substanțelor 
chimice preconizate, concentrațiile și temperaturile ce 
pot fi întâlnite atât în curățenie, cât și în procese. Pentru 
lapte 30 % acid lactic, pentru uleiuri și grăsimi 100 % acid 
oleic la 60 °C, pentru fructe 50 % acid citric, pentru 
mezeluri și oțet 50 % acid acetic, pentru zone CIP 50 % 
hidroxid de sodiu la 60 °C).

Pentru a asigura durată lungă de viață în zonele cu trafic 
intens, pardoseala va respecta standardul AR0.5 la 
testarea pentru uzură BCA conform EN13892 partea 4.

Pentru a asigura standardele de igienă finisajul pardoselii 
va demonstra capacitate de curățare comparabilă cu cea 
a oțelului inoxidabil, confirmată prin testare 
independentă. Producătorul de materiale va demonstra 
experiență documentată în medii industriale similare de 
peste 20 ani.
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În industria alimentară și a băuturilor, cele mai stricte 
nivele de calitate, igienă și siguranță sunt normale. Mai 
ales în zone alimentare deschise, o pardoseală de înaltă 
performanță și funcțională, care îndeplinește cerințele 
International Food Standards (IFS), cele pentru VOC și 
normele de siguranță la locul de muncă, constituie baza 
pentru produse de calitate și valoare. În industria cărnii, 
de exemplu, dezosarea, tăierea și fasonarea în special, 
supun sistemele de pardoseală la încercare; lichide 
organice, cum sunt sângele și grăsimile pot murdări 
puternic pardoseala. Agenții de contaminare care pot 
altera rapid alimentele trebuie îndepărtați prin procese 
adecvate, în cicluri de curățare definite.

O pardoseală Ucrete durabilă este cea mai bună soluție 
pentru a asigura menținerea pe termen lung a unei igiene 
corespunzătoare în zonele de producție alimentară. 
Pardoselile sunt dense și impermeabile, astfel că murdăria 
și agenții de contaminare rămân la suprafață, și se usucă 
în totalitate în foarte scurt timp. Drept urmare, germenii 
și bacteriile nu rezistă pe o pardoseală Ucrete. Aceste 
caracteristici asigură o capacitate de curățare similară 
oțelului inoxidabil, chiar și pe pardoseli rezistente la 
alunecare cu profil bine definit. Împreună cu rezistența la 
substanțe chimice și aburi, aceste proprietăți recomandă 
pardoselile Ucrete ca o bază excelentă pentru un mediu 
de lucru sigur și fără germeni.

Domenii de aplicare tipice:
Bucătării industriale, cantine, restaurante de tip fast food, 
catering, producția de semipreparate, fabrici de lactate, 
brutării, prepararea cărnii, abatoare, zone de tratare și 
conservare, procesarea peștelui și a vânatului, fabricarea 
de conservanți și sosuri, camere frigorifice, spălătorii, 
fabrici de bere, distilerii, prese de vin și sucuri din fructe, 
îmbutelierea apei minerale, producția băuturilor 
carbogazoase.

Industria
alimentară

Pardoseli estetice

Ca parte importantă a vieții zilnice, o pardoseală trebuie să 
fie nu doar funcțională și economică, ci să fie și estetică – 
chiar și în unitățile industriale. Calitățile de curățare 
corespunzătoare contribuie la asigurarea unui aspect 
curat, dar, în plus, pardoselile decorative creează o 
atmosferă de lucru productivă.

Ucrete TZ este o opțiune pentru toate pardoselile pentru 
care sunt cerute atât efecte decorative, cât și robuste: 
Pardoseala oferă calitățile optice ale unui strat de 
acoperire cu mozaic lustruit, în timp ce rezistă la presiuni 
mecanice, termice și chimice ridicate.

Spre deosebire de pardoselile cu mozaic obișnuite, Ucrete 
TZ poate fi instalat aproape fără îmbinări și este disponibil 
și în versiunea antistatică. Grosimea stratului poate varia 
între 9 mm și 12 mm, în funcție de rezistența dorită la 
temperatură.
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Proiectul nostru în Harsewinkel (Germania): 
Fabrica de specialități de mezeluri și șuncă Windau



Instalație de vopsire la Fruit of the Loom. Canale 
învelite în întregime cu Ucrete, eliminând nevoia 
de rosturi, asociate în mod normal cu un canal și 
sporind durata de viață a pardoselii.
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Materialele și procesele folosite în industria chimică 
generează o serie de provocări neobișnuite pentru 
pardoseală. Pardoselile trebuie să reziste la sarcini mari și 
să ofere durabilitate corespunzătoare. În spațiile în care 
sunt posibile scurgerile sau deversările de substanțe 
chimice periculoase, rezistența la alunecare este importantă. 
De aceea, sunt cerute soluții care rezistă la expunerea la 
substanțe chimice persistente și, în același timp, oferă un 
grad ridicat de siguranță.

Spectrul larg de rezistență la acizi, substanțe alcaline, 
grăsimi, uleiuri, solvenți și soluții saline recomandă Ucrete 
ca pardoseli ideale atunci când rezistența la substanțe 
chimice este imperativă. Aveți nevoie de o rezistență bună 
la alunecare nu doar în zonele cu trafic pietonal, ci și în 
zonele unde este acces pentru motostivuitoare, camioane 
și cisterne, de asemenea în exterior, pentru a oferi un 
mediu sigur. Gama largă de finisaje rezistente la alunecare 
Ucrete satisface aceste nevoi. În zonele în care sunt 
manipulate pulberi, solvenți sau gaze, există un pericol 
real de explozie. Pardoselile antistatice și conductoare 
Ucrete oferă nu doar rezistență la substanțe chimice și 
solvenți, ci asigură și menținerea sub control a electricității 
statice.

Sistemele poliuretanice pentru sarcini grele Ucrete rezistă 
la impact puternic și condiții abrazive, ca și la expunerea 
termică, chimică extremă și la solvenți. Sunt ușor de 
instalat și tolerante la o gamă largă de condiții ale 
amplasamentului, reducând astfel la minim timpul de 
întrerupere a activității și oferind o alternativă rentabilă la 
alte soluții de pardoseli pentru acest segment. Ucrete 
oferă un sistem de protecție dens și impermeabil pentru 
suprafață, care poate fi folosit în zonele de procesare 
umedă sau uscată, cat și pentru protectia plintelor, pentru 
socluri, pentru canale și scurgeri, asigurând astfel reținerea 
substanțelor chimice și evitând scurgerea lor în mediul 
înconjurător.

Domenii de aplicare tipice:
Producția de substanțe chimice la scară largă, galvanizare, 
minerit, rafinarea metalelor grele, produse chimice de uz 
casnic, articole de toaletă, producția de biodiesel, depozite 
de retenție, zonele de procesare umedă, platforme de 
încărcare a cisternelor.

Industria 
chimică

Durabilitate prin design

Ucrete este proiectat să furnizeze o pardoseală cu durată 
lungă de viață în medii agresive. Orice rosturi din substrat, 
acolo unde apar, inevitabil înseamnă puncte slabe în 
stratul protector Ucrete și trebuie să fie remediate. În 
consecință, eliminarea rosturilor reduce costurile de 
întreținere și îmbunătățește longevitatea pardoselii.

Șapele de beton la fundație sunt divizate frecvent în 
segmente de 6 m pentru a controla contractarea 
betonului. Având armătura de oțel pentru a controla 
contractarea, mai sunt necesare doar rosturile pentru 
gestionarea mișcărilor termice și a altor mișcări din 
utilizare.

Rosturile sunt frecvent asociate cu canalele de scurgere, 
de exemplu în locurile în care pardoseala Ucrete întâlnește 
marginea de metal sau suportul grătarului. În multe situații 
canalele pot fi învelite cu Ucrete în întregime, eliminând 
necesitatea rosturilor. În locurile în care rosturile sunt 
necesare, acestea trebuie poziționate în locuri accesibile 
pentru inspecție și întreținere. Pentru mai multe informații 
privind proiectarea substratului, vă rugăm să contactați 
expertul Master Builders Solutions local.
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O pardoseală în industria farmaceutică trebuie să 
îndeplinească o serie de funcții complexe. În primul rând, 
trebuie să asigure siguranța produsului și a personalului. 
Încăperile curate în care sunt produse și ambalate 
medicamentele, trebuie să fie sterile și fără praf, ceea ce 
impune proprietăți de curățare excelente ale pardoselii. 
Calitățile de curățare ale sistemelor de protecția a 
suprafeței Ucrete obțin un punctaj mare în acest caz: 
Fiind dense și impermeabile, pot fi curățate la un standard 
similar oțelului inoxidabil, ceea ce le recomandă ca o 
soluție extrem de igienică pentru industria farmaceutică.

Dar pardoselile pot să își păstreze calitățile de curățare și 
igienă doar dacă rezistă la solvenți, substanțe chimice și 
abraziune severă din cauza recipientelor cu roți din plastic 
dur sau oțel care sunt întâlnite la scară largă. Ucrete este 
recunoscut pentru rezistența sa la substanțe chimice și 
pentru durabilitate, oferind soluții cu durată lungă de viață, 
asigurând standardele de igienă și reducând la minim 
întreținerea pentru anii următori.

Multe spații de producție farmaceutică implică lucrul cu 
pulberi organice extrem de fine, generând riscul de explozii 
ale prafului. În același timp, sunt folosiți și solvenți la scară 
largă, în procese și pentru curățare și dezinfectare. Ca 
urmare, controlul electricității statice este un factor critic 
de siguranță care este deja abordat folosind una din 
soluțiile de pardoseli antistatice Ucrete.

De la zonele de recepția a cisternelor și depozitele de 
retenție, la încăperile de procesare și curățare și halele de 
tabletare, pardoseala Ucrete oferă soluția adecvată pentru 
a îndeplini nevoile diverse ale industriei farmaceutice.

Domenii de aplicare tipice:
Fabrici primare și secundare, platforme de spălare, 
încăperi de curățare, spații aseptice, măcinare și 
amestecare, instalații pilot, unități pentru tabletare.

Industria 
farmaceutică

Pardoseli estetice

Ca parte importantă a vieții zilnice, o pardoseală trebuie 
să fie nu doar funcțională și economică, ci să fie și 
estetică – chiar și în unitățile industriale. Calitățile de 
curățare corespunzătoare contribuie la asigurarea unui 
aspect curat, dar, în plus, pardoselile decorative creează 
o atmosferă de lucru productivă.

Ucrete TZ este o opțiune pentru toate pardoselile pentru 
care sunt cerute atât efecte decorative, cât și robuste: 
Pardoseala oferă calitățile optice ale unui strat de 
acoperire cu mozaic lustruit, în timp ce rezistă la presiuni 
mecanice, termice și chimice ridicate.

Spre deosebire de pardoselile cu mozaic obișnuite, 
Ucrete TZ poate fi instalat aproape fără îmbinări și este 
disponibil și în versiunea antistatică. Grosimea stratului 
poate varia între 9 mm și 12 mm, în funcție de rezistența 
dorită la temperatură.

Proiectul nostru în Newcastle (Marea Britanie): 
Sanofi
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Proiectul nostru în Grimsby (Marea Britanie) 



Proiectul nostru în Bad Zwischenahn (Germania): 
Fabrica de mezeluri Carl Müller GmbH & Co. KG Rügenwalder
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Observații



The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. They do not constitute the agreed contractual quality of the product and, in view of the many factors that 
may affect processing and application of our products, do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests. The agreed contractual quality of the product at the time of 
transfer of risk is based solely on the data in the specification data sheet. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights, etc. given in this publication may change without prior 
information. It is the responsibility of the recipient of our product to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed (02/2014).

® = registered trademark of BASF group in many countries. EEBE 1409ro
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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

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 beton impermeabil

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

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


