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MASTERTOP 1325 REG
Zelfnivellerend vloersysteem op basis van soepel polyurethaan
hars en rubberen mat.
Samenstelling van het systeem:
Componenten
Verpakking
MASTERTOP P 617
kit van 25 kg
MASTERTOP P 673
kit van 28 kg
MASTERTOP AD 170
kit van 25 lt
MASTERTOP MAT 6
rol van 12m², 15m²
MASTERTOP PS 231
kit van 30 kg
MASTERTOP BC 325A
kit van 30 kg
MASTERTOP TC 467P
kit van 10 kg
MASTERTOP F9 kleurchips
zak van 5 kg
Voorbeeld van verbruik
*kg/m²
Primer MASTERTOP P 673
0,200
Hechtlaag MASTERTOP AD 170 1 à 1,5
Rubberen mat MASTERTOP MAT 6
Grondlaag MASTERTOP PS 231 0,500
Slijtlaag MASTERTOP BC 325A
2,500
Afwerklaag MASTERTOP TC 467P 0,150
* Gemiddeld verbruik.

Beschrijving
MASTERTOP 1325 REG is een zelfnivellerend naadloos
vloersysteem, op basis van soepel polyurethaanhars en
een rubberen mat met een nominale dikte van 9 mm.

Afwerking
De afgewerkte vloer heeft een mat aspect.

Toepassingsgebied
Tentoonstellingsruimten
Scholen, universiteiten
Doorrij gangen
Ziekenhuizen
Verkoopruimten
Alle ruimten met klasse U4P3E2C2 en lager

Kleuren en tekeningen
De kleurschakeringen van de vloerbekleding worden
verkregen door de kleur van chips en verzegelingslaag.
Standaard kleuren: Er zijn 18 standaard kleuren volgens
kleurenkaart.
Ondergrondcontrole
Verzeker altijd de ondergrondkwaliteit; deze zal zuiver,
gezond en droog zijn; d.w.z. vrij van vervuilingen (olie,
vet,...), curings, slechthechtende beschermlagen, losse
betondelen (als gevolg van bv wapeningscorrosie) en
cementhuid. Een dampscherm moet aanwezig zijn.
Het MASTERTOP 1325 REG systeem zal, niet toegepast
worden:
op een ondergrond waarvan:
het restvochtgehalte hoger is dan 3%;
de drukweerstand lager is dan 25 N/mm² (beton) of
20 N/mm² (chape - zand/cement dekvloer);
de trekweerstand lager is dan 1,5 N/mm²;
de temperatuur < dauwpunttemperatuur +3°C.
in een omgeving waarvan:
de relatieve vochtigheid > 80%;

Kenmerken
Klassement UPEC U4P3E2C2
Brandbestrijding: Klasse M3
Akoestiek:
genormaliseerde
efficiëntie
bij
contactgeluid:
¨ Lw = 20 dB [¨ L = 19 dB (A)]
Weerstand tegen sigaretten:
Sigarettenpeukjes veroorzaken een vlek in een
enigszins afstekende kleur, maar zonder verkoling
en welke zal verminderen bij de volgende
schoonmaakbeurt.
Hechting aan de ondergrond:
Volgens EN 1328  2,5 MPa
Puntbelasting met gematigde statische druk, volgens
EN 433. Blijvende druk bij 150 min  0,15 mm.

PN_MASTERTOP 1325 REG.doc – 07/03/08

1/2

Ondergrondvoorbereiding
Bij voorkeur wordt de ondergrond zuiver en voldoende
ruw gemaakt door middel van stofvrij gritstralen, frezen,
afbikken, schuren met diamantschijf, enz. tot een
voldoende ruw, poreus en absorberend hechtoppervlak
verkregen wordt.
Indien de ondergrond dit vereist zullen, vóór toepassing
van
het
vloerbeschermingssysteem,
de
nodige
herstellingen doorgevoerd worden. Consulteer hiervoor
BASF-CC.

Onder deze omstandigheden blijven zij gedurende 12
maanden na fabricatie houdbaar; zie vervaldatum op
verpakking (best use before)
Veiligheidsvoorschriften
Voor gedetailleerde veiligheidsvoorschriften gebruikt men
de
veiligheidsfiches.
LEES
AANDACHTIG
DE
VEILIGHEIDSETIKETTERING OP DE VERPAKKING.
Raadpleeg de R en S zinnen. Het onuitgeharde mengsel
kan huidirritatie veroorzaken. De beste bescherming is
het
dragen
van
rubberen
handschoenen
en
veiligheidsbril. In geval van contact wordt de huid
onmiddellijk gereinigd met papieren doeken. Nadien
overvloedig wassen met water en zeep. Het product
buiten het bereik van kinderen houden. Lege
verpakkingen moeten volgens de wettelijke voorschriften
verwijderd worden.

Werkvoorbereiding
Voor het werk start, eerst:
een inventaris maken van de door BASF-CC
geleverde producten, met de vermelding van de
batchnummers;
de juiste ondergrondvoorbehandeling bepalen;
al het materieel beschikbaar hebben op het werk;
de werf zo installeren dat er schoon en efficiënt kan
gewerkt worden;
het werfpersoneel informeren over de specificatie en
het toe te passen systeem en de veiligheidsvoorschriften die in acht dienen genomen te worden.

Technische assistentie
Gelieve voor bijkomende informatie, referenties en
technische assistentie op het werk beroep te doen op een
BASF-CC specialist.
BASF-CC garandeert de kwaliteit van dit systeem zoals
vermeld staat in deze technische documentatie en
productinfo indien alle richtlijnen - opgenomen in dit en
andere documenten die hierop betrekking hebben - ten
allen tijde gerespecteerd worden.
De informatie die verstrekt wordt is voor zover mogelijk
specifiek, doch alle situaties kunnen niet behandeld
worden. Indien de applicator voldoende ervaring heeft in
de materie, is een aanpassing van de procedure
toegelaten, mits deze het eindresultaat ten goede komt.

Toepassing van het systeem
Voor toepassing van het systeem MASTERTOP 1325
REG verwijzen wij naar de gebruiksaanwijzingen in de
technische fiches van de verschillende producten waaruit
het systeem is samengesteld
Opslag en houdbaarheid
Alle producten van het MASTERTOP 1325 REG systeem
moeten droog en uit de zon worden opgeslagen, in
gesloten verpakking bij een temperatuur tussen +15 en
+30°C.

BASF Nederland B.V., Construction Chemicals
Karolusstraat 2
Postbus 132, NL-4900 AC Oosterhout N.B.
Tel. +31 162 47 66 60. Fax +31 162 42 96 94
mbt.nl@basf.com - www.basf-cc.nl
B.T.W. NL 001829117B01
HR Arnhem 09022883

BASF Construction Chemicals Belgium NV
Industrieterrein ‘Ravenshout’ 3711
Nijverheidsweg 89, B-3945 Ham
Tel. +32 11 34 04 34. Fax +32 11 40 13 92
mbt.be@basf.com - www.basf-cc.be
B.T.W./T.V.A. BE 0417.791.569
RPR/RPM Hasselt

Deze productinformatie is gebaseerd op onze beste kennis van het product. De koper/verwerker zal, op basis van de ondergrond en projectgegevens
enerzijds en de toepassings- en werkomstandigheden anderzijds, waarop BASF Construction Chemicals geen invloed heeft, op zijn verantwoordelijkheid
een productgeschiktheidsproef uitvoeren, vooraleer met de uitvoering wordt gestart. Schriftelijke en mondelinge adviezen conform onze algemene
leveringsvoorwaarden zijn geheel vrijblijvend. Bij herdruk komen voorgaande uitgaven te vervallen.
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