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Master Builders Solutions 
van BASF

Samen naar oplossingen zoeken – Onze Master Builder Solutions 
experts zijn voortdurend op zoek naar innovatieve en duurzame 
oplossingen die beantwoorden aan uw specifieke behoeften.  
Onze jarenlange ervaring en ons wereldwijd netwerk helpen u om 
uw projecten tot een goed einde te brengen – vandaag en morgen.

Master Builders Solutions
Onder de noemer Master Builders Solutions wordt alle 
expertise van BASF samengebracht om chemische 
productoplossingen voor nieuwbouw, onderhoud, 
reparatie en renovatie van gebouwen te creëren. BASF is 
al meer dan een eeuw actief in de bouwwereld, en die 
ervaring is de basis van Master Builders Solutions.

Die knowhow en de ervaring van een wereldwijd netwerk 
van BASF bouwexperten vormen de kern van Master 
Builders Solutions. Wij combineren de meest geschikte 
producten uit ons assortiment om aan uw specifieke eisen 
te beantwoorden. Wij halen onze kennis en ervaring uit 
verschillende sectoren en regio's, en gebruiken de 
ervaring die wij bij talloze bouwprojecten over de hele 
wereld hebben opgedaan. Dankzij de wereldwijde BASF-
technologie en onze grondige kennis van plaatselijke 
vereisten bij bouwprojecten zijn wij in staat om innovatieve 
producten op de markt te brengen die u helpen om uw 
projecten efficiënt en duurzaam tot een goed einde te 
brengen.

Het uitgebreide productassortiment van Master Builders 
Solutions omvat onder meer hulpstoffen voor betonmortel 
en additieven voor cement, chemische productoplossingen 
voor ondergrondse –en tunnelprojecten, waterdicht maken 
van constructies, afdichtingen, repareren en beschermen 
van beton en hoogwaardige vloersystemen.
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BASF waterdichtingsoplossingen worden wereldwijd gebruikt in de meest complexe projecten
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Waterdichting van industriële 
gebouwen en installaties

Er wacht een enorme uitdaging om gebouwen efficiënt 
tegen waterinsijpeling te beschermen of anderzijds 
waterverlies te beperken om water te besparen. BASF 
biedt waterdichtings-oplossingen aan voor complexe 
industriële constructies. Van de fundering tot het dak, 
bescherming tegen chemische agressieve substanties  
of in zones waar drinkbaar water en voedingsmiddelen in 
contact zijn met de waterdichtingsproducten, hebben de 
systemen van BASF hun betrouwbaarheid al bewezen in 
talloze projecten over de hele wereld.

Master Builders Solutions experts helpen u met 
gedetailleerde analyse, bij de juiste keuze van producten, 
met projectplanning en deskundige installatie. Snelle  
en veilige productsystemen verminderen de stilstand  
van uw installaties. De hoge chemische bestendigheid  
van onze producten beschermt constructies zelfs in 
extreme omgevingen.

De volgende pagina's gidsen u doorheen een deel  
van onze uitgebreide oplossingen voor industriële 
toepassingen. Gebruik deze brochure om uw noden  
in te schatten en aarzel niet om contact met ons op  
te nemen voor meer gedetailleerde informatie.
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Waterdichting van daken

Opslag van proceswater

Opvangbekkens

Waterdichte membranen voor constructies

Silo’s, opslag van voedsel en drank
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Waterdichting  
van daken

Een lekkend dak is zowat het ergste dat er kan gebeuren 
in een productieomgeving. Insijpelend water kan schade 
toebrengen aan de structuur van het gebouw. Waterlekken 
kunnen ook resulteren in verlies van grondstoffen of 
afgewerkte producten. Defecte machines en door water 
vernielde technische installaties zijn ernstige problemen 
die een lekkend dak kan veroorzaken.

Een correct uitgevoerd dak verhoogt de duurzaamheid 
van uw gebouw op lange termijn Ook beschermt u zo  
de investering in uw materialen en installaties.

Vaak zijn industriële daken erg gedetailleerd, met 
airconditioninginstallaties, ventilatie units, lichtkoepels en 
onregelmatige vormen. Betrouwbare waterdichting is dan 
alleen mogelijk met vloeibaar aangebrachte membranen 
omdat deze techniek een volledig contact met het 
oppervlak garandeert, zelfs tot in de kleine hoeken.

BASF-dakbedekkingssystemen zijn gebaseerd zijn op 
polyurethaan en kunnen op de meeste ondergronden 
aangebracht worden, zelfs op verouderd beton, bitumen 
en hout. Het gespoten vloeibare membraan vormt een 
volledig gesloten waterdichtingsmembraan. Er zijn geen 
lasnaden of overlappingen die doorgaans de zwakste 
plaatsen zijn bij niet-gespoten dakbedekkingsmaterialen
Met BASF-dakbedekkingssystemen is zelfs lokale 
reparatie mogelijk zonder dat er vorige lagen verwijderd 
moeten worden. Dit zorgt voor een substantiële besparing 
op tijd en kosten.

Complete oplossingen vereisen compatibele 
productsystemen
Efficiënte waterdichting van industriële daken – zowel  
voor nieuwbouw als renovatie – vereist hoogelastische en 
weersbestendige systemen. Om het project tot een goed 
einde te brengen, zijn bijkomende producten vereist die 
volledig compatibel zijn met het waterdichtingssysteem.
BASF biedt volledig compatibele producten aan die uw 
project vervolledigen:

   Betonreparatiesystemen voor gebouwen:  
MasterEmaco reparatiemortels.

  Polyurethaansystemen inclusief primers, waterdichte 
membranen en beschermende topcoatings:  
MasterSeal 2103, 2110, 2111, 2160.

  Additioneel product (kimnaden, waterlekkages enz.): 
MasterSeal 590.

  Voegafdichting: MasterSeal NP 474,  
MasterSeal NP 472.
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Onze oplossingen 

MasterSeal 2103
Polyurethaanmembraan aangebracht met 
spuitapparatuur voor grote complexe daken:
 
Belangrijkste voordelen:
  Naadloos waterdichtingsmembraan. Lichtkoepels  

en andere dakelementen kunnen eenvoudig 
geïntegreerd worden.

  Het oude daksysteem hoeft niet verwijderd te worden. 
BASF-systemen hechten op de meest gangbare typen 
ondergrond. Dat spaart bovendien tijd en kosten.

  Koud geplaatst systeem. Snelle droging en eenvoudige 
machinale applicatie garanderen hoge efficiëntie.

  Hoge elasticiteiten scheuroverbruggende 
eigenschappen, UV- en weersbestendigheid garanderen 
duurzaamheid op lange termijn.

  ETAG 005 gecertificeerd.

MasterSeal M 689
Met spuitapparatuur aangebracht 100 % 
polyureamembraan:

Belangrijkste voordelen:
 Applicatie spuitapparatuur.
 Snelhardend. Kortere stilstandtijd.
  Kan op verticale en horizontale oppervlakken worden 

aangebracht.
  Hoge elasticiteit, scheuroverbruggende eigenschappen, 

hoge mechanische en chemische weerstand. 
Verbeterde duurzaamheid.

  Hoge weerstand tegen slijtage en erosie. Oppervlak  
kan direct worden blootgesteld aan mechanische 
lasten. Lange levensduur.

  Waterdicht en monolithisch – geen overlappingen, 
voegen of naden – geen risico op infiltratie door 
vloeistoffen.

 ETAG 005 gecertificeerd.

MasterSeal 2160
Hand-applied 2 C polyurethane membrane for  
complex and architectural roofs: 

Belangrijkste voordelen:
  Naadloos waterdichtingsmembraan. Dakelementen 

kunnen eenvoudig geïntegreerd worden.
  Bij renovatieprojecten is het mogelijk om op bestaande 

ondergronden door gebruik van verschillende primers 
het systeem aan te brengen.

  Lange verwerkingstijd maakt efficiënt, continu 
aanbrengen mogelijk.

  Hoge elasticiteit, scheuroverbruggende eigenschappen, 
UV- en weersbestendigheid garanderen duurzaamheid 
op lange termijn.

MasterSeal M 811
Polyurethaanmembraan aangebracht met 
spuitapparatuur. Mengverhouding 1:1:

Belangrijkste voordelen: 
  Applicatie spuitapparatuur. Mengverhouding 1:1 –  

géén speciaal spuitaaparatuur nodig
 Snelhardend. Kortere stilstandtijd.
  Naadloos waterdichtingsmembraan. Lichtkoepels  

en andere dakelementen kunnen eenvoudig 
geïntegreerd worden.

  Hoge elasticiteit, scheuroverbruggende eigenschappen, 
hoge mechanische en chemische weerstand. 
Verbeterde duurzaamheid.

  Hoge weerstand tegen slijtage en erosie. Oppervlak  
kan direct worden blootgesteld aan mechanische 
lasten. Lange levensduur.

  Bij renovatieprojecten is het mogelijk om op bestaande 
ondergronden het systeem aan te brengen.
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Opslag van  
proceswater

Proceswater is niet altijd hetzelfde. Industrieel water kan 
verschillen in kwaliteit, gaande van zeer zacht water tot 
drinkbaar water, van proceswater tot afvalwater. Water is 
een schaars goed, daarom willen de meeste bedrijven  
wat graag efficiënter omspringen met water.

Tijdens de productie wordt water verbruikt, of voor  
koel-, spoel- en reinigingsdoeleinden gebruikt, of zelfs 
opgeslagen om te gebruiken in geval van brandsituaties. 
Vaak moet dit water ook voor gebruik, hergebruik of 
behandeling opgeslagen worden.

Waterdichting van silo's, tanks, reservoirs voor opslag  
van water is nodig om de waterkwaliteit op peil te houden 
en de beschikbaarheid van water te garanderen. Wanneer 
het water in het proces nodig is, moet het debiet stabiel 
worden gehouden zonder enige vertragingen en 
onderbrekingen.  
 
In de voedings- en drankenproductie of in de 
farmaceutische industrie wordt veel drinkbaar water 
gebruikt. Hiervoor gebruikt men waterdichtings-
membranen die goedgekeurd zijn voor het gebruik  
in contact met drinkbaar water.

De chemische en metallurgische industrie gebruiken  
tanks en reservoirs om proceswater te transporteren en 
op te vangen, bv. voor koeling of in recirculatiesystemen.

Duurzame oplossingen voor industrieel waterbeheer

Verbeter de levensduur van gebouwen
Verhoog de duurzaamheid. Bouw sneller. Verminder 
milieu-impact en levensduurkosten. Schep evenwicht in 
economie en ecologie.

 Efficiënte waterdichting vermindert het waterverbruik.
 Hoge duurzaamheid betekent lagere kosten.

  Snelheid van installatie verhoogt productiviteit en 
vermindert uiteindelijk arbeidskosten.

  Al meer dan een eeuw heeft BASF zich ingezet om 
constructieprojecten te verbeteren met bewezen 
systemen die een voelbaar verschil maken in de 
levensduur van projecten over hun gehele levenscyclus.
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Onze oplossingen

MasterSeal 6100 FX
1-component, polymeer verbetert, elastisch  
en lichtgewicht membraan:

Belangrijkste voordelen:
  Machinaal of met de hand aangebracht.
  1 component. Eenvoudig te mengen met water.
  Lage densiteit. Laag verbruik bespaart kosten.
  Snelle uitharding. Snelle ingebruikname mogelijk.
  Hoge elasticiteit en scheuroverbruggende 

eigenschappen. Duurzaam op lange termijn.
  Draagt bij tot het opbouwen van LEED-credits.

MasterSeal M 689
Met spuitapparatuur aangebracht 100 % 
polyureamembraan:

Belangrijkste voordelen:
 Applicatie spuitapparatuur.
 Snelhardend. Kortere stilstandtijd.
  Kan op verticale en horizontale oppervlakken worden 

aangebracht.

  Hoge elasticiteit, scheuroverbruggende  
eigenschappen, hoge mechanische en chemische 
weerstand. Verbeterde duurzaamheid.

  Hoge weerstand tegen slijtage en erosie. Oppervlak  
kan direct worden blootgesteld aan mechanische  
lasten. Lange levensduur.

  Waterdicht en monolithisch – geen overlappingen, 
voegen of naden – geen risico op infiltratie door 
vloeistoffen.

MasterSeal NP 474
1 component, elastomeer, polyurethaan voegkit  
die een lange levensduur garandeert:

Belangrijkste voordelen:
  Duurzaam op lange termijn dankzij hoge elasticiteit, 

hoge taaiheid en Shore A hardheid.
 Geen migratie van bestanddelen.



10 Industriële waterdichtingsgids
Succesvolle projecten van specificatie tot professionele installatie

Opvangbekkens

Milieugevaarlijke chemicaliën en vloeistoffen  
zijn vaak een onmisbaar onderdeel van het 
productieproces. Om verontreiniging van 
bodem en water te voorkomen zijn speciale 
maatregelen voor een veilige opslag vereist.

Opvangbekkens zijn meestal wettelijk vereist 
om lekkage van gevaarlijke afvalstoffen of 
chemische vloeistoffen op te vangen. Deze 
reservoirs worden in theorie alleen gebruikt  
in geval van onvoorziene lekken. Maar in de 
praktijk ontsnappen vaak kleine hoeveelheden 
chemische stoffen via ventielen, aansluitingen, 
verbindingen enz.

Een waterdichtingsmembraan wordt bij 
opvangbekkens gewoonlijk aangebracht op 
gangbare constructiematerialen zoals beton. 
Voor de efficiënte waterdichting van het 
oppervlak zijn elastische membranen vereist 
met een groot waterdichtingsvermogen evenals 
een hoge chemische bestendigheid.

Complete oplossing met compatibele productsystemen

Om opvangbekkens te beschermen en waterdicht te 
maken, moeten chemisch bestendige en ook 
scheuroverbruggende membranen gebruikt worden.  
Maar ook andere producten zijn beschikbaar om een 
compleet systeem aan te bieden:

  Betonreparatieproducten MasterEmaco reparatiemortels.
  Membranen op polymeerbasis: MasterSeal M 689, 

MasterSeal M 808, MasterSeal M 336.
  Additioneel product (kimnaden, waterlekkages enz.): 

MasterSeal 590.
  Voegafdichting: MasterSeal CR 170, MasterSeal CR 171.
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Onze oplossingen

MasterSeal M 689
Spray applied 100 % polyurea membrane: 

Belangrijkste voordelen:
 Applicatie spuitapparatuur.
 Snelhardend. Kortere stilstandtijd.
  Kan op verticale en horizontale oppervlakken  

worden aangebracht.
  Hoge elasticiteit, scheuroverbruggende eigenschappen, 

hoge mechanische en chemische weerstand. 
Verbeterde duurzaamheid.

  Hoge weerstand tegen slijtage en erosie.  
Oppervlak kan direct worden blootgesteld aan 
mechanische lasten. Lange levensduur.

  Waterdicht en monolithisch – geen overlappingen, 
voegen of naden – geen risico op infiltratie door 
vloeistoffen.

MasterSeal M 808
Manueel of met spuitapparatuur aangebracht 
polyurethaanmembraan: 

Belangrijkste voordelen:
  Kan met borstel, rol of spuitapparatuur (airless)  

worden aangebracht.
  Hoge elasticiteit en scheuroverbruggend vermogen: 

voorkomt dat scheuren in de ondergrond het membraan 
beschadigen.

 Hoge chemische weerstand.

  Waterdicht en monolithisch – geen overlappingen, 
voegen of naden – geen risico op infiltratie door 
vloeistoffen.

 Uv-bestendig, stabiele kleur.
  Laag emissiegehalte, geen risico voor de omgeving en 

milieu.

MasterSeal CR 170, MasterSeal CR 171. Afdichting  
van voegen met polysulfide gebaseerde voegkit:

Belangrijkste voordelen:
  Hoge elasticiteit die een lange levensduur garandeert.
 Hoge chemische weerstand.
 ETA-gecertificeerd.
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Water vormt de grootste bedreiging voor bovengrondse 
gebouwen. Gasvormige emissies en milieuveront- 
reinigende stoffen in de atmosfeer (zoals zwaveldioxide 
en stikstofoxide uit verbranding van fossiele brandstoffen) 
reageren met watermolecules en produceren zuren.  
Zure regen verspreidt deze substanties over gebouwen, 
waarna de constructie doordrongen en beschadigd raakt.

Ondanks grote inspanningen om de uitstoot van deze  
zure gassen in de atmosfeer te reduceren, kunnen deze 
substanties nog steeds teruggevonden worden. Daarom 
moeten de constructies beschermd worden tegen deze 
agressieve substanties. Zure regen kan ook gebouwen  
en andere structuren vuil maken, wat verhoogde 
onderhoudskosten met zich meebrengt.

Industriële vereisten – niet alleen op gebied van waterdichting

Sinds 1865 is BASF met alle vergaarde kennis  
uitgegroeid tot BASF – The Chemical Company.  
Met 380 productievestigingen in meer dan 80 landen  
kent BASF de uitdagingen die duurzame ontwikkeling  
met zich meebrengt. De bescherming van natuurlijke 
rijkdommen zoals water en bodem maakt deel uit van 
onze duurzaamheidsinspanningen. 

Waterdichting is een competentie die een antwoord biedt 
op de behoeften van talrijke industriële sectoren.

Er zijn echter meer terreinen waar BASF Construction 
Chemicals uiterst professionele oplossingen en 
deskundige services levert:

  Betonreparatie – zowel structureel als niet-structureel.
 Gietmortels voor constructies en installaties.
 Industriële vloeren.
  Decoratieve vloeren voor kantoren en publieke ruimtes.
  Ucrete vloersystemen voor zware chemische.  

en mechanische belasting.

Waterdichte membranen 
voor constructies
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Onze oplossingen 

MasterSeal M 338
2-componenten watergebaseerde 
epoxycoating voor de waterdichting en 
bescherming van beton:
 
Belangrijkste voordelen:
  Uitstekende hechting op betont (tot 8 % 

vochtgehalte). Het is niet nodig om te 
wachten tot het beton volledig droog is. 

  Oplosmiddelvrij, Milieuvriendelijk.
  Goede slijtweerstand, goede chemische 

weerstand, waterdicht en beschermt tegen 
carbonatatie.

   Uitstekende waterdampdoorlatendheid, 
bestendig tegen weersinvloeden en vorst. 
Lange levensduur.

MasterSeal M 336
2-componenten, scheuroverbruggende 
epoxy-polyurethaancoating voor de 
bescherming en waterdichting van beton:

Belangrijkste voordelen:
 Uitstekende hechting op beton.
  Hoge elasticiteit, statische en dynamische 

scheuroverbruggende eigenschappen tot  
0 °C.

  Uitstekende weerstand tegen weersinvloeden 
en chemische stoffen.

  Waterdicht en beschermt tegen carbonatie, 
uitstekende weerstand tegen vorst /dooi en 
slijtage. Duurzaam op lange termijn.

 Laag emissiegehalte.

MasterSeal NP 474 of MasterSeal NP 472
1 componentige elastomeer, duurzame 
polyurethaan voegkit met hoge elasticiteit:

Belangrijkste voordelen:
 Hoge elasticiteit.
 Hoge chemische weerstand.
 Hoge duurzaamheid.
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Silo’s worden niet alleen in de landbouw 
gebruikt voor opslag van graan, maar  
ook in de voedings- en drankindustrie om  
grote hoeveelheden verschillende producten, 
droog of vloeibaar, te bewaren.

Betonnen silo’s moeten zowel aan de  
binnen- als aan de buitenzijde beschermd 
worden tegen verschillende chemische en 
mechanische inwerkingen.

In de landbouw en in de voedings- en 
drankindustrie zijn voor de opslag van  
graan, maar ook van producten zoals wijn  
en olie, membranen vereist die hermetisch 
afgesloten en veilig zijn voor de gezondheid.

Dit betekent in praktijk membranen die geen 
potentieel gevaarlijke grondstoffen bevatten  
en die migratie van vloeistoffen en aroma’s 
verhinderen.

Speciale oplossingen met compatibele productsystemen

Om silo’s voor opslag van voeding en drank te 
beschermen en waterdicht te maken moeten membranen 
worden gebruikt die goedgekeurd zijn voor contact met 
levensmiddelen. Maar ook andere producten moeten 
beschikbaar zijn om een compleet systeem tot stand te 
brengen:

   Betonreparatieproducten: MasterEmaco 
reparatiemortels.

  Membranen op polymeerbasis: MasterSeal 191, 
MasterSeal M 808.

  Additioneel product (kimnaden, waterlekkages enz.): 
MasterSeal 590.

  Voegafdichting: MasterSeal NP 474.

Silo’s, opslag van  
voedsel en drank
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Onze oplossingen 

MasterSeal M 391
Aromatische aminevrije polyamino-epoxycoating, 
goedgekeurd voor contact met drinkbaar water en 
levensmiddelen:

Belangrijkste voordelen:
  Alle grondstoffen vermeld in de Europese positieve 

lijsten voor drinkbaar water.
  Goedgekeurd voor contact met drinkwater, olie en  

wijn evenals voor vaste levensmiddelen.
 Gemakkelijk te reinigen en ontsmetten.
  Bestand tegen intense werking van chemische stoffen.
  Goede mechanische weerstand. Duurzaam op lange 

termijn.

MasterSeal NP 474
1 componentige elastomeer, polyurethaan voegkit:

Belangrijkste voordelen:
 Hoge elasticiteit.
 Hoge chemische weerstand.
 Hoge duurzaamheid.

MasterSeal M 808
Manueel of met spuitapparatuur aangebracht 
polyurethaanmembraan: 

Belangrijkste voordelen:
  Kan met borstel, rol of spuitapparatuur (airless) worden 

aangebracht.
  Hoge elasticiteit en scheuroverbruggend vermogen: 

voorkomt dat scheuren in de ondergrond het membraan 
beschadigen.

 Hoge chemische weerstand.
  Waterdicht en monolithisch – geen overlappingen, 

voegen of naden – geen risico op infiltratie door 
vloeistoffen.

 Uv-bestendig, stabiele kleur.
  Laag emissiegehalte, geen risico voor de omgeving en 

milieu.
  Goedgekeurd voor contact met drinkbaar water.
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Polyurethaan membranen
Speciaal ontworpen polyurethaansystemen en 
hybridesystemen worden gebruikt om ondoordringbare, 
volledig gesloten, hoog elastische en naadloze membranen 
te realiseren. Ze worden doorgaans gebruikt op daken, 
omgekeerde daken enz.

BASF biedt zowel machinaal als met de hand aangebrachte 
systemen met de juiste primers geschikt voor gebruik op 
talrijke ondergronden. Bewezen productsystemen op 
basis van polyurethaan: MasterSeal systemen met 
MasterSeal membranen.

Membranen met hoge weerstand tegen chemische 
stoffen: Polyurea, polyurethaan en epoxy
Als het waterdichtingsvermogen moet gecombineerd 
worden met bestendigheid tegen agressieve chemicaliën 
zijn met name polyurethaan, polyurea en/of epoxy, 
coatings de juiste keuze.

Naadloze membranen met scheuroverbruggende 
eigenschappen zijn niet alleen bestand tegen chemicaliën, 
maar hebben ook een hoog waterdichtingsvermogen. 
Membranen met een hoge chemische bestendigheid: 
MasterSeal M 689, MasterSeal M 808, MasterSeal 191,  
MasterSeal M 336 en MasterSeal M 338.

Cementgebonden coatings
Cementgebonden coatings, gewoonlijk polymeer- 
gemodificeerd, worden toegepast op monolithisch 
waterdichte oppervlakken en zijn bestand tegen positieve 
waterbelasting (bv. natte ruimtes, gangen, reservoirs enz.) 
en tegen negatieve waterbelasting (bv. kelders enz.).

Eenvoudige applicatie (zowel met spuitapparatuur als met 
de hand) en de geschiktheid voor toepassing op vochtige 
ondergronden zijn cruciale voordelen van deze producten. 
Beproefde producten zijn deze uit de MasterSeal 
500-serie range en in het bijzonder de nieuwe 1 
componentig elastische coating: MasterSeal 6100 FX.

Voegafdichting en detaillering
Gebouwen zijn onderhevig aan beweging en bestaan  
uit diverse constructie-elementen, dit om schade te 
voorkomen als ook de bouw ervan te vereenvoudigen.  
Dit resulteert uiteindelijk in het gebruik van 
voegafdichtings-producten in combinatie met de 
waterdichtings-membramen.

Beproefde voegproducten zijn:  
MasterSeal NP 474, MasterSeal NP 472 en MasterSeal 
CR 170 / 171, MasterSeal 910 en MasterSeal 912.

Overzicht van onze  
waterdichtingsoplossingen
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Risicomanagement: BASF  
oplossingen voor veiligere projecten

Als investeerder, bedrijfsmanager, ingenieur of 
hoofdaannemer bent u altijd geïnteresseerd om stilstand 
in de productie tot een minimum te beperken en maximaal 
voordeel te halen uit de veilige voltooiing van uw 
waterdichtingsproject.
  
BASF stelt tegenover deze behoeften zijn beproefde 
productsystemen, ondersteuning van deskundigen en  
de keuze van de beste technologie voor uw project.  
Als de producten echter niet correct worden gebruikt of 
gecombineerd worden met niet compatibele materialen, 
kan het project falen wat bijkomende kosten en onnodige 
vertragingen met zich meebrengt. 
 
BASF heeft een systeem ontworpen dat een waaier aan 
betrouwbare producten en beproefde technologieën 
omvat. Deze productsystemen zijn op maat gemaakt  
om op elkaar in te werken, en hun eigenschappen zijn op 
elkaar afgestemd. De BASF-oplossing bevat zelfs speciaal 
opgeleide en deskundige installateurs voor de correcte 
afwerking van uw industriële waterdichtingsprojecten.

Productsystemen:
In professionele waterdichtingstoepassingen zijn 
productsystemen vereist met eigenschappen die een 
hoog rendement garanderen. Het spreekt voor zich dat 
deze productsystemen specifiek ontwikkeld en 
gecertificeerd zijn voor deze toepassing.

BASF beschikt over een uitgebreid productenassortiment, 
gedocumenteerd en specifiek gecertificeerd in 
verschillende Europese landen met oog op gebruik in 
waterdichtingsprojecten in verschillende industriële 
sectoren.

Ontwerp:
De Master Builders Solutions-experten van BASF  
bieden u expertise bij het analyseren en ontwerpen van 
oplossingen, waarbij betrouwbare productsystemen in 
complete oplossingen verenigd worden. 

Detaillering:
Details (voegen, overgangen, doorgangen enz.) worden 
vaak over het hoofd gezien, maar vormen helaas de meest 
kwetsbare punten in elke constructie. Bij correcte en 
complete oplossingen wordt aandacht besteed aan de 
behandeling van deze kritische punten, met de juiste 
producten voor een oplossingsgerichte aanpak.

Expertise in uitvoering:
BASF beschikt over gekwalificeerde installateurs, 
organiseert opleidingen en biedt supervisie op de werf.  
Wij bevelen enkel de beste plaatsers aan met opgeleid  
en gemotiveerd personeel voor de gewenste 
productsysteemprestaties.

Ervaring:
BASF biedt u als investeerder, ingenieur, ontwerper en 
aannemer de meest uitgebreide ervaring terzake in de 
vorm van honderden referenties van succesvolle 
resultaten in complexe en uiterst veeleisende projecten 
wereldwijd. Vraag uw persoonlijke kopie van onze 
jobreferenties voor waterdichting.waterproofing.



Master Builders Solutions van BASF 
voor de bouwsector

MasterAir
Oplossingen voor beton met 
luchtbelvormers

MasterBrace
Oplossingen voor structurele 
versteviging van beton

MasterCast
Oplossingen voor de prefab  
beton industrie

MasterCem
Solutions for cement manufacture

MasterEmaco
Oplossingen voor  
betonherstellingen

MasterFinish
Oplossingen voor bekistingen

MasterFlow
Oplossingen voor precisie 
aangietingen

MasterFiber
Oplossingen voor vezelversterkt 
beton

MasterGlenium
Oplossingen voor hoge kwaliteit 
beton

MasterInject
Oplossingen voor injecteren  
van beton

MasterKure
Oplossing voor nabehandelen  
van beton

MasterLife
Oplossing voor hoge duurzaamheid

MasterMatrix
Rheologie controle van beton

MasterPel
Oplossingen voor waterdicht  
beton

MasterPolyheed
Oplossingen voor kwaliteitsbeton

MasterPozzolith
Oplossingen voor beton producten

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

MasterSure
Oplossingen voor  
verwerkbaarheid van beton

MasterTop
Oplossingen voor industriële  
en residentiele vloeren

Master X-Seed
Versnellers voor beton

Ucrete
Oplossingen voor vloeren in  
zwaar belastende omgevingen

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 1426nl

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 

BASF Belgium Coordination Center 

Comm.V. – Construction Chemicals

Industrieterrein 

Ravenshout 3711

Nijverheidsweg 89

3945 Ham, Belgie

T +32 (0)11 340 431 

F +32 (0)11 401 392 

basf-cc-be@basf.com

www.master-builders-solutions.basf.be


