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Revestiment UCRETE®: sostenibilitat manifesta i demostrable
Daniel Ramos 
Product Manager Paviments BASF 
Construction Chemicals 

La sostenibilitat, la conservació dels recur-
sos i l’estalvi d’energia són aspectes que 
tenen especial importància tant en obra 
nova, com en projectes de renovació. 
Es presta especial atenció a la compa-
tibilitat mediambiental i a la durabilitat 
dels productes utilitzats. La demanda 
d’enfocaments innovadors és més gran 
que mai. UCRETE® de BASF Construction 
Chemicals, per si mateix i en la pràctica, ha 
demostrat ser, durant dècades, un recobri-
ment per a paviments sostenible gràcies a 
les seves propietats excepcionals. 

UCRETE®, el paviment per a la indústria 
agroalimentària, química i farmacèutica, 
obté una alta qualificació gràcies al seu 
excepcional cicle de vida. La gran robus-
tesa d’aquest recobriment industrial, unit 
a les extremes resistències químiques, 
mecàniques i tèrmiques que és capaç 
de suportar, fan que es compari favora-
blement amb un altre tipus de sistemes 
de paviments. L’últim estudi (d’octubre 
de 2012) realitzat per Bmg Engineering, 
confirma la compatibilitat mediambien-
tal d’UCRETE®. Si es compara l’impacte 
ambiental del poliuretà de molt altes pres-
tacions UCRETE® amb un paviment indus-
trial recobert amb ceràmica, UCRETE® 
obté significativament millors puntuacions 
en aspectes com l’efecte hivernacle, 
reducció de l’ozó, requisits d’energia acu-
mulada i consum d’aigua, tenint a més un 
impacte ambiental més reduït pel cicle de 
vida complet del producte. 

Manteniment i vida útil
A més, els recobriments Ucrete® s’apliquen 
en espessors de 4 a 12 mm pel que és neces-
sari transportar relativament petites quantitats 
de material. Aquests recobriments tenen un 
manteniment mínim i una vida útil molt ele-
vada: molts dels paviments realitzats fa 20 o 
30 anys, segueixen encara en servei, esent 
totalment funcionals. Al final del seu cicle 
de vida, es pot deixar allà on és i recobert 
amb un nou recobriment, estalviant el cost i 
l’energia que caldrien per a la desinstal·lació, 
transport, emmagatzemat i abocament del 
paviment antic. 

Per tant, la utilització d’Ucrete® pot reduir 
de forma dràstica l’impacte ambiental 
durant el cicle de vida complet del 
producte. El seu elevat temps de servei, 
manteniment mínim i reduïts costos de 
reparació, així com l’estalvi d’energia 
resultant, el fan un sistema de paviment 
especialment sostenible. UCRETE® és 
lliure de dissolvents, presenta molt bai-
xes emissions, i ha estat certificat per 
Eurofins amb el segell d’or quant a la 
qualitat de l’aire interior (Eurofins Indoor 
Air Comfort Gold Certificate) demostrant 
que és conforme amb la norma AgBB 
alemanya.
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