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BASF llança Master Builders Solutions,  
marca mundial per a la construcció a Europa

BASF ha anunciat el llançament de la 
seva nova marca mundial, Master Builders 
Solutions, destinada al sector de la cons-
trucció a Europa. La marca mundial reforça 
l’orientació industrial de BASF i reflecteix 
el seu compromís d’oferir al sector de la 
construcció uns productes i solucions a 
mesura, des d’un únic proveïdor. 

Master Builders Solutions engloba tot un 
seguit de marques especialitzades de 
gran èxit, com Master Builders, Glenium 
i Ucrete. “Aquesta marca mundial és el 
següent capítol de la nostra història, de 
més d’un segle d’antiguitat, dedicats al 
desenvolupament progressiu de solucions 
per a la indústria de la construcció. La 
marca representa un enfocament integrat 
que ens permet afrontar millor els rep-
tes individuals que planteja la construcció 
als nostres clients i socis”, explica el Dr. 
Tilman Krauch, President de la Divisió 
Construction Chemicals de BASF. 

Una marca per afrontar qualsevol 
repte de la construcció

La cartera de productes i serveis de la marca 
Master Builders Solutions inclou diverses solu-
cions químiques per a obres de nova cons-
trucció, manteniment, reparació i rehabilitació 
d’edificis, així com d’infraestructures. Abasta 
diferents segments de productes tals com a 
additius per a formigó, additius per a ciments, 
solucions per a la mineria i la construcció de 
túnels, impermeabilització, protecció i repa-
ració del formigó, vorada i paviments d’alt 
rendiment.
La gamma de productes i serveis que es 
comercialitzen a l’empara de la marca Master 
Builders Solutions compta amb un nou sistema 
global. La terminologia globalment unificada 
presenta la cartera de productes d’una forma 
clara i fàcil d’entendre, la qual cosa ajuda Basf 
a donar suport a clients i socis a nivell mundial, 
amb productes i serveis d’alta qualitat. “Master 
Builders Solutions garanteix una major trans-
parència i una òptima orientació al clients a tot 
el món. Ens permet transmetre millor el nostre 
nivell de competència, know-how i experiència 
en solucions químiques per al sector de la 
construcció,” afirma Philipp Kley, responsa-
ble de BASF Construction Chemicals Europa, 
que afegeix: “Els nombrosos esdeveniments 

que durem a terme per tota Europa, ens 
donaran la possibilitat de demostrar com 
d’atents estem a les necessitats dels nos-
tres clients i socis, i com de motivats estem 
a continuar avançant”. 
En aquest context, s’ha dut a terme la pre-
sentació de la nova marca global al mer-
cat ibèric. “El llançament avui a Espanya 
de Master Builders Solutions confirma la 
voluntat del Grup de continuar recolzant 
als nostres clients i socis, espanyols i por-
tuguesos, amb solucions excel·lents, així 
com de seguir apostant pel sector de la 
construcció a la Península Ibèrica, malgrat 
les dificultats que ha sofert en els últims 
anys i encara en l’actualitat”, ha afirmat 
Erwin Rauhe, màxim responsable de les 
activitats del Grup BASF a Europa del 
Sud. “Al mateix temps, aquest llançament 
reconeix les excel·lents competències de 
l’equip de BASF Construction Chemicals 
Espanya, que opera en la península amb 
tres centres de producció concentrats a 
la zona central i un laboratori de R+D a 
Barcelona”.

La nova marca reflecteix el 
compromís de BASF amb el 
sector de la construcció 

Eduardo Brandao, director de BASF Construction Chemicals Iberia Disseny Hub Barcelona, escenari de la presenta-
ció de Master Builders Solutions
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Conjumina l’experiència en construcció amb el know-how de la indústria química 

Sobre la divisió Construction 
Chemicals

La divisió Construction Chemicals de BASF 
ofereix solucions químiques avançades per 
a noves construccions, per al manteniment, 
la reparació i la renovació d’estructures: El 
nostre ampli catàleg abasta additius per a 
formigó, additius per a ciment, solucions 
químiques per a la construcció subterrània, 
sistemes d’impermeabilització, segellado-
res, sistemes de reparació i protecció del 
formigó, morters de rendiment, sistemes 
de paviments d’alt rendiment, sistemes 
de fixació de rajoles, sistemes de control 
d’expansió i solucions de protecció de la 
fusta. La divisió Construction Chemicals 
està formada una comunitat global de 
6.400 empleats, experts en construcció. 
Per resoldre els desafiaments específics 
de construcció dels nostres clients des de 
la concepció fins a la finalització d’un pro-
jecte, combinem els nostres coneixements 
tècnics en totes les àrees d’especialització 
i de totes les regions per, d’aquesta forma, 
aprofitar l’experiència adquirida en un sens 
fi de projectes de construcció a tot el món. 
Aprofitem les tecnologies globals de BASF, 
així com el nostre profund coneixement 
de les necessitats locals de construcció, 
per desenvolupar innovacions que ajudin 
al fet que els nostres clients siguin més 
reeixits, impulsant a més la construcció 
sostenible. La divisió opera centres de 
producció i centres de vendes en més de 
60 països i va aconseguir unes vendes 
d’aproximadament 2.300 milions d’euros 
en 2012. 

Sobre BASF

BASF és l’empresa química 
líder al món: The Chemical 
Company. La seva cartera 
va des de productes quí-
mics, plàstics, productes 
d’acabat i productes de pro-
tecció de cultius fins a petroli 
i gas natural. Combinem l’èxit 
econòmic amb la respon-
sabilitat social i la protecció 
del medi ambient. A través 
de la ciència i la innovació, 
fem possible que els nostres 
clients de pràcticament tots 
els sectors puguin satisfer les 
necessitats actuals i futures 
de la societat. Els nostres 
productes i solucions contri-
bueixen a la conservació de 
recursos, a garantir la nostra 
nutrició i a millorar la nostra 
qualitat de vida. Hem resu-
mit aquesta contribució a la 
societat en el nostre objecte 
social: Creem química per a 
un futur sostenible. n

   BASF Construction  
Chemicals España SL

     basf-cc@basf-cc.es

08907 L’Hospitalet de Llobregat, (Barcelona) 

Telèfon: 93 261 61 00 

www.master-builders-solutions.basf.es
Eduardo Brandao, director de BASF Construction Chemicals Iberia, Dr. Erwin Rauhe, 
màxim responsable de les activitats del Grup BASF a Espanya i sud d’Europa i Felip 
Puig, conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya

L’actuació de la Camut Band durant l’acte de presentació de 
Master Builders Solutions


