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Ucrete CS: 
Kleurstabiele industriële vloer

Zwaar belastbaar, kleurstabiel 
vloersysteem voor de industrie

Slipvastheid
Ucrete CS bestaat uit 3 oppervlaktetexturen, CS10, CS20, 
CS30, die afhankelijk van de vereisten in een dikte van 4, 6 of 
9 mm kunnen geplaatst worden. De antistatische versies 
Ucrete CS10AS en Ucrete CS20AS maken het assortiment 
compleet.

Hygiëne
Het is niet nodig om op estethiek of hygiëne in te boeten als 
men voor een slipvaste vloer kiest. Ucrete CS vloersystemen 
bieden R12- en R13- geprofileerde vloeren die reinigbaar zijn 
volgens dezelfde normen als roestvrij staal. Ucrete CS bev-
ordert de biologische groei niet en helpt dus bij het handhav-
en van de hygiënenormen. 

Ucrete CS omvat een serie kleurstabiele antislip vloersystemen, ideaal voor 
omgevingen waar een slipvaste, veilige en esthetische vloer is gewenst. Ucrete 
CS heeft een verbeterde weerstand tegen chemische verkleuring en UV-licht. 

Reiniging en vlekbestendigheid 
Effectieve reinigingsschema's zullen de levensduur en het 
uitzicht van uw vloer verbeteren. Met een Ucrete CS-vloer 
zal er duidelijk minder vlekvorming zijn in agressieve pro-
ductieomgevingen.

Esthetiek
U heeft misschien een sterke getextureerde vloer nodig van-
wege zware vetvervuiling tijdens de productie, maar toch wilt 
u dat uw vloer er goed uitziet.
Ucrete CS systemen bieden de slipweerstand die u nodig 
heeft, zijn eenvoudig te reinigen en hebben de esthetische 
uitstraling die u wenst. De kleur van de vloer zal niet vervagen 
of vergelen, is vlekbestendig en biedt een aantrekkelijke 
werkomgeving gedurende zijn hele levensduur.

Ucrete CS is een kleurstabiel, UV-resistent vloersysteem met verbeterde vlekbestendigheid en 
met alle Ucrete-voordelen.

Prestaties op lange termijn:
Veel 20 tot 30 jaar oude Ucrete vloeren in 
agressieve omgevingen zijn nog steeds in gebruik. 

Snelle plaatsing en uitharding: 
Zelfs bij lage temperaturen. Er zijn Ucrete systemen 
beschikbaar die al na 5 uren bij 10°C terug belast-
baar zijn. Ideaal voor renovatiewerken. 

Vochttolerant:
Kan op 7 dagen oud beton worden geïnstalleerd 
zonder toepassing van speciale primers; hierdoor 
kan een renovatieproject sneller worden uitgevoerd.
 

Thermisch schokbestendig:
Bestand tegen lozingen tot 150°C afhankelijk van 
specificatie. 

Chemisch resistent:
Bestand tegen sterke zuren, basen, vetten, oliën en 
oplosmiddelen die andere soorten kunstharsvloeren 
wel snel aantasten. 

Niet contaminerend: 
Ucrete CS vloersystemen zijn na 5 uren, zoals aan- 
getoond door de testen uitgevoerd door Campden 
BRI, niet contaminerend.



Uitgebreid kleurenassortiment

Een uitgebreid assortiment aan kleurstabiele lichte tinten en pasteltinten is 
beschikbaar om uw werkplek mooier en aangenamer te maken. Ucrete CS 
systemen verkleuren niet door vlekken of door UV-licht.
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De belangrijkste voordelen      
in een notedop

 Kleurstabiel

 UV resistent

 Verbeterde vlekbestendigheid

 Ruimer kleurassortiment

 Slipvast

 Snelle plaatsing en snelle uitharding

 Vochttolerant

 Thermische schokbestendigheid

 Chemische bestendigheid

  Lange termijn prestatie



Aarzel niet om contact 
met ons op te nemen voor 
specifieke informatie!
(zie achterflap voor voor 
lokale contactgegevens)

Master Builders Solutions 
van BASF

Master Builders Solutions is een wereldwijd handelsmerk 
van BASF dat alle expertise samenbrengt om chemische 
oplossingen te creëren voor nieuwbouw, onderhoud en 
renovatie. Master Builders Solutions wordt ontwikkeld op basis 
van de ervaring die al meer dan een eeuw opgedaan wordt in 
de bouwindustrie.

De knowhow en ervaring van de globale gemeenschap van 
BASF-bouwexperts vormen de kern van Master Builders 
Solutions. We combineren de juiste elementen uit ons 
portfolio om uw specifieke bouwuitdagingen aan te gaan. We 
combineren verschillende expertisegebieden en putten uit 
de expertise die we wereldwijd dankzij talloze bouwprojecten 
vergaarden. We benutten de globale BASF-technologieën 
in combinatie met onze diepgaande kennis van plaatselijke 
bouwbehoeften, om innovaties te ontwikkelen die u helpen 
succesvoller te zijn en de duurzaamheid in de bouw te 
stimuleren.

	Hulpstoffen voor beton
	Cementadditieven
	Oplossingen voor tunnelbouw
	Oplossingen voor waterdichting
	Voegproducten
	Betonherstellings- en beschermings-
 oplossingen
	Hoogwaardige gietmortels
	Performante vloersystemen

Ons uitgebreid portfolio



Master Builders Solutions van BASF 
voor de bouwsector

 
  
GEKWANTIFICEERDE DUURZAME VOORDELEN

  ADVANCED CHEMISTRY BY MASTER BUILDERS SOLUTIONS
 

Laat de cijfers spreken: een portret van enkele van onze milieu-efficiëntste producten voor de     
productie van beton en prefab, bouwwerken, civieltechnische werken en vloeren.

sustainability.master-builders-solutions.basf.com

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 (09/2019).

® = registered trademark of BASF group in many countries. EEBE 1937nl

MasterAir
Oplossingen voor beton    
met luchtbelvormers

MasterBrace
Oplossingen voor structurele 
versteviging van beton

MasterCast
Oplossingen voor de   
prefab betonindustrie

MasterCem
Oplossingen voor 
cementproducenten

MasterEase
Lage viscositeit voor hoge 
kwaliteitsbeton

MasterEmaco
Oplossingen voor  
betonherstellingen

MasterFinish
Oplossingen voor  
bekistingen

MasterFlow 
Oplossinen voor precisie 
aangietingen

MasterFiber 
Oplossingen voor  
vezelversterkt beton

MasterGlenium
Oplossingen voor hoge 
kwaliteitsbeton

MasterInject
Oplossingen voor  
injecteren van beton

MasterKure
Oplossingen voor  
nabehandelen van beton

MasterLife
Oplossingen voor hoge 
duurzaamheid

MasterMatrix
Rheologie controle van   
beton

MasterPel 
Oplossingen voor  
waterdicht beton

MasterPolyheed
Oplossingen voor  
kwaliteitsbeton

MasterPozzolith 
Oplossingen voor  
betonproducten

MasterProtect
Oplossingen voor 
betonbescherming

MasterRheobuild
Oplossingen voor hoge   
sterkte beton

MasterRoc
Oplossingen voor  
ondergrondse constructies

MasterSeal
Oplossingen voor waterdichting  
en voegafdichting

MasterSet 
Oplossingen voor controle  
zettijden van beton

MasterSuna 
Oplossingen voor zand en   
grind in beton

MasterSure
Oplossingen voor  
verwerkbaarheid van   
beton

MasterTop 
Oplossingen voor industriële   
en decoratieve vloeren

Master X-Seed
Oplossingen voor versnelling   
van verharding

Ucrete
Oplossingen voor vloeren    
in zwaar belastbare  
omgevingen

BASF Belgium Coordination Center
Comm.V. – Construction Chemicals 
Industrieterrein T +32 (0)11 340 431
Ravenshout 3711 F +32 (0)11 401 392
Nijverheidsweg 89 basf-cc-be@basf.com
3945 Ham, Belgie www.master-builders-solutions.basf.com

Voor Nederland:
BASF Nederland B.V. Construction Chemicals
T +31 (0)162 425 190
F +31 (0)162 427 452
basf-cc-nl@basf.com
www.master-builders-solutions.basf.nl
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