
Okouzlení podlahou
Vše co podlaha potřebuje

MASTERTOPMASTERTOP®
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Hlava 
plná 
nápadů...

Při navrhování místností si podlaha 
vyžaduje zvláštní pozornost. Nestačí 
vybrat jenom požadovaný barevný 
odstín podlahy, je třeba zvolit správný 
podlahový systém. Vybraný systém 
má rozhodující vliv na životnost pod-
lahy,  náklady na údržbu, na pohodlí 
a bezpečnost uživatelů. Z těchto 
důvodů se opravdu vyplatí udělat si 
porovnávací analýzu nákladů a výhod, 
ve které se zohlední životnost podlahy 
a nezbytné náklady na její údržbu. 
Cílem takové analýzy je vybrat este-
ticky příjemný povrch podlahy, který 
nabízí nejlepší kombinaci funkčnosti, 
vzhledu a životnosti.

… s oběma nohama pevně 
na podlaze
Polyuretanové pryskyřice se používají 
v mnoha průmyslových oblastech 
už více než 60 let. Přesvědčivým 
rysem polyuretanu je schopnost 
vyhovět  individuálním požadavkům 
nastavitelnými vlastnostmi jako jsou 
vytvrzování, pružnost a odolnost ve 
vztahu ke stárnutí, zvětrávání, tvorbě 
trhlin a ke smršťování. Výsledkem je, 
že polyuretanovou podlahu lze použít 
takřka všude.

Je dostupná široká paleta různých 
polyuretanových podlahovin a krycích 
vrstev, které účinně a trvale chrání 
stávající betonové podlahy a potěry. 
Tloušťky a struktury těchto systémů 

jsou určovány požadavky na pohodlí 
a navrhovaným zatížením. Ke splnění 
estetických nároků je k dispozici 
mnoho barevných odstínů a vzorů. 
Polyuretanové pryskyřice mohou být 
použity pro podlahové povrchy, které 
jsou velmi pružné, atraktivní  
a příjemné pod nohy.

Polyuretanové podlahoviny se  
používají v tekuté formě a jakmile 
jednou dojde k vytvrdnutí, stávají 
se inertními a zdraví neškodnými. 
Nerovnosti v podkladu lze snadno 
vyrovnat a taktéž pokrýt konstrukce 
jakéhokoli tvaru bez zvýšené  prac-
nosti. Podlahovina vytváří povrch bez 
spár, je zcela spojená s podkladem  
a zajišťuje nejlepší možné výsledky při 
čistících pracích a vysoký standard 
hygieny.
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Řada produktů Mastertop 1300 
vyrobených společností BASF 
disponuje pestrou paletou podla-
hových systémů  z polyuretanových 
pryskyřic. Jejich vlastnosti jako 
pružnost a kročejovou neprůzvu-
čnost je možné upravit podle potřeb 
zákazníka. Protiskluzové vlastnosti 
vybraného podlahového systému je 
možné také jednotlivě upravit volbou 
vhodného povrchu, typu nebo při-
dáním skleněných kuliček. Dostupné 
systémy jsou velice univerzální  
a mohou být kombinovány podle 
modelových stylů tak, aby vyhověly 
přesným požadavkům zákazníka. 

Jedinečný a bez spár

Systémy Mastertop 1300 splní 
jakékoli přání ohledně barev a vzorů. 
Můžeme vyrobit materiál v pestré 
barevné škále v souladu s požadavky 
a přáním zákazníků. Barvy je možné 
jednotlivě kombinovat i během 
aplikace. Podlahovina se aplikuje 
v tekuté formě a po vytvrdnutí je zcela 
bez spár. Pomocí celé řady penetrací 
je možné docílit dokonalého zakotvení 
podlahoviny s celou řadou různých 
podkladů. Stávající geometrické 
profily a díly je možné pokrýt bez 
problémů a bez zvýšených nákladů. 
Není třeba žádných spojovacích dílů 
nebo speciálních výrobků.
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    Vlastnosti
• bezespárá aplikace 
• celoplošné zakotvení k podkladu
• různé tloušťky, pružnosti a protisk-

luzné vlastnosti
• samonivelační s překlenutím trhlin
• barvy a barevné kombinace lze 

volit podle požadavků zákazníka
• snadné čištění a nízké náklady na 

údržbu

    Výhody
• jednoduchá aplikace i při složité 

geometrii konstrukcí
• díky celoplošnému spojení s pod-

kladem a bezesparému provedení 
zabraňuje průsakům  

• individuální přizpůsobení podla-
hové krytiny potřebám zákazníka

• jednoduché začlenění podlahy do 
barevného ladění interiéru
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Nehledě na atraktivní barvy, 
bezpečnost a pohodlí jsou hlavními 
prioritami pro uživatele podlah. 
Podlahy by měly být co nejměkčí 
s dobrou schopností tlumit otřesy, 
aby se omezilo zatížení kloubů a zad 
uživatelů. Díky pozoruhodné pružnosti 
použitého polyuretanového materiálu 
je naše řešení systémy Mastertop 
1300 v takovém případě ideální. 
Tvrdost těchto systémů může být 
uzpůsobena dle potřeby tak, aby byla 
zajištěna nejlepší možná kombinace 
pohodlí a odolnosti vůči opotřebení.
 
I struktura povrchu našich systémů 
může být různá podle potřeby zlepšit 
protiskluzné vlastnosti. Široká škála 
úprav povrchové struktury dovoluje 
řešení od hladkého povrchu se snad-
ným čištěním podlahy až ke hrubé 
struktuře, která spolehlivě zabraňuje 
uklouznutí i při mokrém povrchu.  

Pohodlí na každém kroku

Díky tomu, že náš systém není póro-
vitý a provedení podlahy je bez spár 
může být dokonce hrubá struktura 
podlahové krytiny udržována hygie-
nicky čistá.
Pružnost podlahové krytiny znamená, 
že kročejový hluk je efektivně tlumen 
a absorbován, čímž brání nadměrné 
hlučnosti. Povrch bez spár zamezuje 
hlučnosti vznikající při pojezdu vozíků 
po podlaze. Naše podlahové systémy 
jsou nesmírně odolné a trvanlivé,  
i povrchy s nadměrným zatížením si 
zachovávají příjemný vzhled.
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Pohodlí na každém kroku

    Vlastnosti
• vysoká pružnost
• pohlcování hluku
• dobrá izolace proti kročejovému 

hluku
• výborná odolnost proti opotřebení
• výborná odolnost vůči nárazům
• výborná schopnost překlenovat 

trhliny

    Výhody
• pohodlnost (omezuje nárazy do 

kloubů a snižuje únavu)
• snižuje hladinu hluku i při 

nadměrném zatížení
• vylučuje hluk způsobený pojezdem 

vozíků přes spáry 
• dlouhá životnost podlahové krytiny
• velmi bezpečné řešení, protisklu-

zové povrchy
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Ochrana životního prostředí

BASF  jako výrobce stavební 
chemie staví zodpovědnost za 
životní prostředí mezi své priori-
ty. Naše zodpovědnost začíná při 
nákupu surovin u našich partnerů 
splněním nejpřísnějších požadavků 
EU, pokračuje přes výrobu, 
kde uplatňujeme srovnatelné 
bezpečnostní a kvalitativní zkoušky, 
končí pak u výrobku, jehož vlast-
nosti jsou slučitelné s požadavky na 
ochranu životního prostředí.
Současně investujeme prostředky 
do výzkumu nových výrobků 
využívajících například obnovitelné 
zdroje, do zlepšování a optimali-
zaci stávajících výrobků nejen 
z pohledu kvality a výkonu, ale 
také ve vztahu k ochraně životního 
prostředí. Prakticky všechny naše 
výrobky neobsahují rozpouštědla, 
což usnadňuje a zpříjemňuje jejich 
používání. 

    Vlastnosti
• po vytvrdnutí inertní
• zpomaluje hoření
• snadná opravitelnost
• velmi dobře obnovitelný vrchní 

nátěr
• dlouhá životnost

    Výhody
• v interiéru nedochází k znečištění 

těkavými látkami z podlahové kry-
tiny

• snadné a nenákladné čištění
• snadná náhrada vrchního nátěru
• bez hygienického rizika způsobené 

růstem bakterií

Jsme certifikováni podle norem 
ISO 9001:2000 a ISO 14001:1996.

Na životní prostředí působí nejen 
naše výrobky. Chemikálie používané 
k čištění a údržbě podlahových krytin 
v průběhu jejich životnosti mohou mít 
škodlivý dopad na životní prostředí. 
Jednou z rozhodujících výhod našich 
podlahových systémů Mastertop 
1300 je jejich snadné čištění, protože 
jejich povrch nemá póry, které by 
zadržovaly špínu a není tudíž nutné 
používat silných chemických čistících 
prostředků. Inertní struktura podla-
hové krytiny také brání růstu bakterií 
a zajišťuje hygienické a bezprašné 
prostředí v místnostech.
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Ochrana životního prostředí

Těžba surovin, 
výroba surovin

 a energie 

Přeprava

Výroba produktů
 ve společnosti

BASF

Přeprava

Aplikace podlahové 
úpravy

Používání, údržba

Výměna

Přeprava

Likvidace

Každý systém podlahových krytin může 
mít větší či menší vliv na životní prostředí 
v každém stádiu jeho životnosti včetně výroby 
i použití. Proto musí být každé stádium cyklu 
životnosti podrobeno  analýze, zvážení  
a nepřetržitému zlepšování vzhledem 
k ochraně životního prostředí.

Z těchto důvodů necháváme testovat a ana-
lyzovat naše podlahové systémy u nezávislých 
odborníků. Výsledky testů poskytují základ 
pro další výzkum a rozvoj naší práce, aby-
chom zlepšovali dosažené Aplikace podla-
hové úpravy výsledky.

Všechny naše výrobky jsou zkoušeny a sle-
dovány externími inspektory, abychom zajist-
ily soulad s našimi vysokými bezpečnostními 
nároky a přísnými požadavky na ochranu 
životního prostředí a zdraví a života člověka.

Zdroj: BMG Engineering 
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Čisté řešení

80% nákladů spojených s podlahovou 
krytinou není vázáno na vlastní pok-
ládku, ale týká se především čištění 
a údržby. Tato oblast jednoznačně 
vyžaduje zvláštní pozornost, neboť 
náklady na čištění je možné výrazně 
snížit volbou správného systému 
podlahové krytiny. Čím méně špíny 
podlahy naváže, tím snazší je její 
čištění. Snazší čištění je rychlejší  
a šetří náklady.

Systémy Mastertop 1300 se velmi 
snadno čistí. Na povrchu nejsou póry 
a podlahovina je v ploše spojena  
s podkladem, proto se špína nemůže 
vpenetrovat do povrchu a tekutiny 
nemohou podtékat pod podlahovi-
nou. Jakékoli zašpinění povrchu je 
možné snadno setřít. Použití silných 
chemických čistících prostředků nebo 
speciálních čistících strojů není běžně 
potřebné.

Nabízíme řešení přizpůsobené široké 
škále nároků na hygienu a čistotu. 
Ve spolupráci s předními výrobci 
chemických čistících prostředků  
a čistících strojů rozvíjíme čistící pro-
gramy se srovnávací analýzou výhod 
a nákladů.

Naší snahou je dosáhnout maxi-
mální čistoty při minimálním použití 
chemikálií. Toto úsilí je založeno 
na vysokém stupni prvotní péče, 
která prodlouží životnost vaší pod-
lahové krytiny a na škále prostředků 
pravidelné péče o podlahovou kry-
tinu.

BASF Brochure Fascination of Flo10   10 14.2.2007   8:22:19



11

    Vlastnosti 
• povrch bez pórů
• aplikace beze spár
• celoplošné spojení  s podkladem
• velká chemická odolnost
• neabsorbuje špínu ani kapaliny 
• chemicky inertní

    Výhody
• údržba a čištění vyžadují méně 

času a menší spotřebu prostředků
• nižší náklady na údržbu a čištění
• omezená potřeba chemických 

čistících prostředků pomáhá 
chránit životní prostředí

• individuální péče a čistící systémy
• hygienické prostředí místností
• dlouhá životnost
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Náklady na podlahovou krytinu po 
celou dobu její životnosti od aplikace 
přes péči a údržbu až po odstranění 
jsou určovány celou řadou různých 
faktorů. Materiál krytiny a náklady 
na aplikaci nejsou nejdůležitějšími 
prvky: ve skutečnosti lví podíl nákladů 
na životnost představují  náklady na 
údržbu a péči o podlahovou krytinu.  

Naše polyuretanové podlahové kry-
tiny Mastertop 1300 mají životnost od 
40 do 50 let. Obnova vrchní nátěrové 
vrstvy  v intervalu cca 10 let udržuje 
kvalitu a vzhled podlahové krytiny po 
dobu její celkové životnosti. Zákazník 
má tudíž systém, který se nejen rychle 
a snadno čistí, ale také nabízí vynika-
jící efektivnost vynaložených nákladů.

Náklady během životnosti

    Vlastnosti 
• dobrá mechanická i chemická 

odolnost
• snadná obnova povrchu
• snadno čistitelný povrch krytiny

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Aplikace

80%

4%

1%

15%

Zdroj: BMG Engineering

    Výhody
• dlouhá životnost
• údržba a čištění vyžadují méně 

času a menší spotřebu čistících 
prostředků

• nízké výdaje na údržbu
• vysoká efektivnost nákladů
• dobrý vzhled dokonce i po delší 

době během životnosti
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MASTERTOP® 

1���

MASTERTOP® 

1��5

MASTERTOP® 

1��5 REG

MASTERTOP® 

1���

MASTERTOP® 

1��� REG

Typ použití dle
EN 685

Objekty pro 
bydlení

23 23 23 23 23

Občanské 
budovy

34 33 33 33 33

Průmyslové 
budovy

43 42 41 42 42

Životnost při pěším provozu 40 let 40 let 40 let 40 let 40 let
Stupeň protisklu-
znosti (*)

suchá R9/R10 R9/R10 R9/R10 R9/R10 R9/R10 

Čištění snadné snadné snadné snadné snadné
Tloušťka systému 2 – 5 mm 2 – 5 mm 8 – 10 mm 2 – 5 mm 8 – 10 mm
Rázová houževnatost dobrá dobrá dobrá dobrá dobrá
Útlum kročejového hluku dobré dobré velmi dobré dobré velmi dobré
Požární klasifikace podle
EN 13501-1

Bfl-s1 Bfl-s1 Dfl-s2 Bfl-s1 Dfl-s2

Odolnost vůči nedopalkům a 
hořícím cigaretám podle EN 1399

velmi dobrá velmi dobrá velmi dobrá velmi dobrá velmi dobrá

Chemická odolnost podle EN 423 velmi dobrá dobrá dobrá dobrá dobrá
Odolnost vůči kolečkům křesel 
podle EN 425

dobrá dobrá dobrá dobrá dobrá

Barvy (další barvy na vyžádání) 18 standard 18 standard 18 standard 40 standard 40 standard
Barevná stálost (v interiérech) ano ano ano ano ano
Prchavé organické látky ( VOC ) 
vrchního nátěru podle EN 13419 
a ISO 16000-6 po 28 dnech

< 1000 g/m3 < 1000 g/m3 < 1000 g/m3 < 1000 g/m3 < 1000 g/m3

Tvrdost (Shore) 65 D 80 A 80 A 85 A 85 A

Tepelný odpor 0.027 m2 · K/W 0.027 m2 · K/W 0.086 m2 · K/W 0.027 m2 · K/W 0.086 m2 · K/W

Kompatibilnost se systémy pod-
lahového topení (**)

ano ano ano ano ano

Dostupná antistatické provedení MASTERTOP® 

1328 AS

 —  —  —  — 

Ověřené vlastnosti

(*) zkoušeno podle DIN, SRT a s nakloněnou rovinou
(**) dle upřesnění výrobců podlahového topení
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Přehled našich systémů

MASTERTOP 1���
Podkladní 
nátěr
<<

Podle typu a pod-
mínek podkladu

MASTERTOP 

BC ��5
<<

Pigmentovaná 
dvousložková 
polyuretanová licí 
podlahovina,  polo-
tuhá 1,5 – 2 mm

MASTERTOP 

TC ��1 P*
<<

Pigmentovaný 
dvousložkový poly-
uretanový vrchní 
nátěr, UV stabilní

Řada MASTERTOP 1300 nabízí širokou škálu samonivelačních systémů s hladkým povrchem. Tři systémy (MASTERTOP 
1324, MASTERTOP 1325 a MASTERTOP 1326) mají různou tvrdost (od polotvrdé po měkké provedení), aby mohly naplnit 
potřeby a požadavky zákazníků. Všechny tři systémy se dají snadno a rychle aplikovat dokonce i v místnostech se 
složitou geometrií.

* je možné použít alternativní vrchní nátěr

MASTERTOP 1���
Podkladní 
nátěr
<<

Podle typu a pod-

mínek podkladu

MASTERTOP 

BC ��1
<<

Pigmentovaná 
dvousložková poly-
uretanová licí pod-
lahovina,  měkká, 
vysoce odolná UV 
1,5 – 2 mm

MASTERTOP 

TC �05 W-UV*
<<

Transparentní 
dvousložkový poly-
uretanový vrchní 
nátěr , UV stabilní

MASTERTOP 1��5
Podkladní 
nátěr
<<

Podle typu a pod-
mínek podkladu

MASTERTOP 

BC ��5 A
<<

Pigmentovaná 
dvousložková poly-
uretanová licí pod-
lahovina,  měkká 
1,5 – 2 mm

CONIPUR 

�� N
<<

Pigmentovaný 
dvousložkový poly-
uretanový vrchní 
nátěr, UV stabilní
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MASTERTOP 1325 REG a MASTERTOP 1326 REG jsou první  podlahy na bázi pryskyřic, u kterých jsou kombinovány 
technické požadavky a akustické vlastnosti. S podkladní akustickou  vrstvou integrovanou do systému nabízí velmi dobré 
pohlcení zvukových a kročejových rázů a zaručují pohodlí na každém kroku.

* je možné použít alternativní vrchní nátěr

MASTERTOP 1��5 REG
Podkladní 
nátěr
<<

Podle typu a pod-

mínek podkladu

MASTERTOP 

AD 1�0
<<

Dvousložkové 
polyuretanové 
lepidlo s obsahem 
pigmentů

MASTERTOP 

MAT �
<<

Prefabrikovaná 
rohož z granulo-
vané pryže tvořící 
akustický podklad 
6 mm

MASTERTOP 

PS ��1
<<

Pigmentovaná 
dvousložková poly-
uretanová hmota 
pro uzavření pórů

MASTERTOP 

BC ��5 A
<<

Pigmentovaná 
dvousložková poly-
uretanová licí pod-
lahovina,  měkká 
1,5 – 2 mm

CONIPUR 

�� N
<<

Pigmentovaný 
dvousložkový poly-
uretanový vrchní 
nátěr, UV stabilní

MASTERTOP 1��� REG
Podkladní 
nátěr
<<

Podle typu a pod-

mínek podkladu

MASTERTOP 

AD 1�0
<<

Dvousložkové 
polyuretanové 
lepidlo s obsahem 
pigmentů

MASTERTOP 

MAT �
<<

Prefabrikovaná 
rohož z granulo-
vané pryže tvořící 
akustický podklad 
6 mm

MASTERTOP 

PS ��1
<<

Pigmentovaná 
dvousložková poly-
uretanová hmota 
pro uzavření pórů

MASTERTOP 

BC ��1
<<

Pigmentovaná 
dvousložková poly-
uretanová licí pod-
lahovina,  měkká, 
vysoce odolná UV 
1,5 – 2 mm

MASTERTOP 

TC �05 W-UV*
<<

Transparentní 
dvousložkový poly-
uretanový vrchní 
nátěr , UV stabilní
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BASF je největší chemickou společností na světě. Výrobní škála sahá od chemikálií, 
plastů, přes příslušenství, zemědělské výrobky a čisté chemikálie až po ropu  
a zemní plyn. Jako spolehlivý partner pro takřka veškerý průmysl představují 
vysoce kvalitní výrobky a inteligentní komplexní řešení koncernu BASF účinnou 
pomoc pro snahu zákazníků být úspěšnější. BASF vyvíjí nové technologie a využívá 
je k otevření dalších nových možností trhu. Vzájemnou kombinací společenské 
odpovědnosti, ochrany životního prostředí a hospodářského úspěchu přispívá 
k tvorbě lepší budoucnosti. V roce 2005 měla společnost BASF přibližně 95 000 
zaměstnanců při ročním objemu obchodu ve výši 42,7 miliard € .
Další informace jsou k dispozici na webových stránkách www.basf.com. 

MASTERTOPMASTERTOP®

O společnosti
BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o.
K Májovu 1244
537 01 Chrudim
Tel.: +420 469 607 111
Fax: +420 469 607 112
e-mail: info@basf-sh.cz
www.basf-sh.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)
Tel.: +420 469 607 160
Fax: +420 469 607 161
e-mail:  objednavky@basf-sh.cz
 podlahy@basf-sh.cz 724 964 524  
 strechy@basf-sh.cz 724 346 271  
 ucrete@basf-sh.cz 602 583 786  

Střední a Západní Čechy 724 985 467

Východní Čechy  724 916 877

Severní Morava  721 656 690

Severní Čechy  602 583 785

Jižní Čechy  602 583 792

Jižní Morava  602 583 791

Společnost BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. (nástupce firmy 
Degussa Stavební hmoty s.r.o.) se stala součástí celosvětově významného 
koncernu BASF – největší chemické společnosti na světě.

■   Přísady do betonu a malt
■   Příměsi do betonu
■   Odbedňovací oleje
■   Prostředky pro ošetření povrchu betonu
■   Sanace betonu a železobetonu, zesilování konstrukcí
■   Izolace proti vodě a chemickým produktům

Komplexní a inovativní řešení, vysoká kvalita produktů i služeb a celkový 
profesionální přístup jsou pro nás samozřejmostí.

Na stavbách i v průmyslových odvětvích se denně setkáváte s našimi produkty 
a špičkovými technologiemi:

■   Emaco® – systémy pro sanace betonů
■   MBrace® – zesilování konstrukcí externě lepenou kompozitní výztuží
■   Masterflow® – přesné stavební zálivky
■   Masterflex® – těsnící tmely do spár
■   Masterseal® – nátěry a hydroizolace
■   Concresive® – lepidla a injektážní systémy ze syntetických pryskyřic
■   Conideck® – hydroizolační přímopojížděné izolace, ručně nanášené  

nebo stříkané
■   Coniroof® – střešní hydroizolační systémy na bázi polyuretanu
■   Mastertop® / Ucrete® – průmyslové podlahy 
■   Conipur® – podlahy pro sportovní účely
■   PCI® – lepidla na obklady, cementové potěry a hydroizolační systémy
■   Glenium®, Rheobuild® a Pozolith® přísady do betonu

Aktuální informace o produktech firmy jsou 
dostupné na internetové adrese www.basf-sh.cz

Vydáno: únor 2007 Novým vydáním ztrácí staré platnost
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