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Master Builders Solutions 
från BASF

I Master Builders Solutions-varumärket har BASF samlat all  
sin expertis för att skapa lösningar för nybyggnation, underhåll, 
reparation och renovering av byggnadsstrukturer. Master 
Builders Solutions är baserat på erfarenhet från mer än ett 
århundrade inom byggindustrin.

Know-how och erfarenhet från BASF:s globala nätverk av 
byggexperter utgör kärnan hos Master Builders Solutions.  
Vi kombinerar de rätta elementen från vår portfölj för att lösa  
dina specifika utmaningar inom byggnation. Vi samarbetar  
tvärsöver expertis och regioner och utnyttjar den erfarenhet  
vi fått från otaliga byggprojekt över hela världen. Vi utnyttjar 
BASF-teknologier såväl som vår ingående kunskap om lokala 
byggbehov maximalt, för att utveckla innovationer som hjälper 
dig att bli mer framgångsrik och att bygga hållbara 
konstruktioner.

	Betongtillsatser 
	Cementtillsatser 
		Lösningar för anläggningar under jord
	Vattentäta lösningar
	Tätningsmassor 
		Lösningar för betongreparationer  

och skydd
	Prestandabruk
	Lösningar för performance flooring

Vår omfattande portfölj



4 MasterSeal M 689
En 100 % ren polyureamembran för vattentätning inom industri och infrastruktur

Vad är MasterSeal M 689 och  
vad gör den till en unik lösning?

Viktiga fördelar:
		Högelastiskt, spricköverbryggande samt har en hög 

mekanisk motståndskraft.
		Förbättrad hållbarhet och långsiktig prestanda. 
		Påföring på horisontella ytor och runt detaljer i ett 

arbetsmoment. Snabbare färdigställande.
		Hög motståndskraft mot slitage och nötning. 

Ytan kan utsättas direkt för mekanisk belastning.
		Fullständig vidhäftning och ogenomtränglig – inga 

överlappningar, svetsningar eller skarvar – ingen risk för 
vatteninträngning.

		Sprutpåföring 1:1 – lämpligt för de flesta typer av 
tvåkomponentsprutor som finns i handeln.

		Ultra-snabbhärdande. Kan tas i bruk direkt.
		Uppfyller de europeiska föreskrifterna
		UV-stabilitet ger snabbare färdigställande
		Många användningsområden utomhus

Viktiga egenskaper:
	hög mekanisk motståndskraft
	hög kemisk motståndskraft
	hög termisk motståndskraft
	hög slaghållfasthet
	högelastiska och spricköverbryggande egenskaper
	vattentätt men diffusionsöppet

... och allt detta i en kombination!

Lämpligt för komplexa underlag

Lämpligt i extrema miljöer

MasterSeal M 689 är ett 100 % polyureamembran med låg viskositet och 
låg densitet. De unika egenskaperna gör MasterSeal M 689 till en särskilt 
mångsidig produkt som har en rad användningsområden. Membranet 
är speciellt lämpligt för de svåraste uppgifterna som kräver både 
vattentätande egenskaper och motståndskraft mot kemikalier som lösts  
i vatten.
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Var används MasterSeal M 689?

Sekundär inneslutning
MasterSeal M 689 ger ett mycket beständigt membran 
för både inom- och utomhusbruk, med långvarig kemisk 
motståndskraft och elasticitet.

Behandlingsanläggningar för avloppsvatten
Hög mekanisk slit- och slagstyrka samt kemisk 
motståndskraft mot syror gör MasterSeal M 689 till ett 
utmärkt val för vattentätning i områden som är utsatta  
för inkommande avloppsvatten.

Parkeringsdäck
MasterSeal M 689 ger hög mekanisk motståndskraft 
och härdar snabbt när det används på parkeringsdäck, 
vilket gör att parkeringsdäcket snabbt kan tas i bruk igen. 
Halksäkerhet uppnås med kontrollerad översprutning.

Vattentätning inom industrin
MasterSeal M 689 skyddar effektivt mot korroderande  
fukt och kemikalier som kan skada betong- och 
stålkonstruktioner.

Tak
MasterSeal M 689 kan användas på tak med komplicerade 
konstruktioner. På grund av hög motståndskraft mot 
UV-strålar och slitage kan membranet användas utan 
toppbeläggning när inga estetiska krav ställs.

Övrigt
MasterSeal M 689 kan användas i akvarier, arkitektoniska 
byggnader, biogasanläggningar osv. De vattentätande, 
elastiska och spricköverbryggande egenskaperna 
säkerställer god hållbarhet och hög prestanda.
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Vilka är de viktigaste egenskaperna  
hos MasterSeal M 689?

Brandklassificering
Enligt EN 13501-1 (för golv): Cfl – s1
Enligt EN 13501-5 (för tak): BRoof – T4

UV-stabilt – behöver inget extra skyddsskikt
Kan även användas på områden utomhus som utsätts 
för kemisk och mekanisk belastning.

Enkel påföring – även på komplicerade geometriska 
områden
Ytor i industriella byggnader har ofta komplexa former 
och områden med många genomföringar och andra 
detaljer som gör det svårt att påföra membran manuellt. 
Med MasterSeal M 689-membranet som påförs med 
spruta, utan att det behövs toppbeläggningar, kan dessa 
projekten färdigställas mycket snabbare.

Statisk och dynamisk spricköverbryggning
Statisk spricköverbryggning: EN 1062-7 (A) /  
Klass A5 (+ 23 ºC)
Dynamisk spricköverbryggning: EN 1062-7 (B) /  
Klass B4.2 (– 20 ºC)
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Kemisk motståndskraft (enligt EN 13529)

Grupp Beskrivning Resultat

DF 1 Bensin Klass  II

DF 2 Flygbränsle Klass  I

DF 3 Eldningsolja, diesel och oanvänd olja till förbränningsmotorer Klass  IIl

DF 4 Alla kolväten samt blandningar som innehåller bensol med max. 5 volymprocent Klass  I

DF 4b Råolja Klass  IIl

DF 4c Använd olja för förbränningsmotorer och använd växellådsolja med flampunkt > 55 °C Klass  IIl

DF 5 Mono- och polyvalenta alkoholer (upp till max. 48 volymprocent metanol), glykoletrar Klass  I (7d)

DF 5a Alla alkoholer och glykoletrar (inkl. 5 och 5b) Klass  I

DF 5b Mono- och polyvalenta alkoholer ≥ C2 Klass  I (7d)

DF 7b Biodiesel Klass  IIl

DF 8 VVattenbaserade lösningar av alifatisk aldehyd upp till 40 % Klass  I (7d)

DF 9 Upp till 10 % vattenbaserade lösningar av organiska syror (karboxylsyror) samt tillhörande salter Klass  IIl

DF 10
Upp till 20 % mineralsyror (icke-oxiderande) och oorganiska salter i vattenbaserade lösningar  
(pH < 6) förutom HF

Klass  IIl

DF 11 Oorganisk lut (förutom oxiderande) och oorganiska salter i vattenbaserade lösningar (pH > 8) Klass  IIl

DF 12 Vattenbaserade lösningar av oorganiska, icke-oxiderande salter med ett pH-värde mellan 6 och 8 Klass  IIl

DF 13 Aminer och tillhörande salter (i vattenbaserad lösning) Klass  I

DF 14 Vattenbaserade lösningar av organiska, ytaktiva ämnen Klass  IIl

Klass  I: 3  dagar 
Klass  II: 28  dagar utan belastning  
Klass  III: 28  dagar med belastning

Reducerad hårdhet med mindre än 50 % enligt Buchholz-metoden, 
EN ISO 2815 eller Shore-metoden EN ISO 868 24 timmar efter att det 
täckande materialet har tagits upp från nedsänkningen i testvätskan.
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CE-märkning enligt EN 1504 del 2 Kemisk motståndskraft enligt EN 13529

Kontakt med dricksvatten enligt dricksvattendirektivet

Godkännanden och certifikat

 
 

 
 

INITIAL TYPE TEST ACCORDING TO EN 1504-2 
 

Masterseal 689 

 Final Report 
   

Opdrachtgever / Client  BASF Polyurethanes Benelux B.V. 
de heer A. van Oorsouw 
Postbus 287 
5280 AG  BOXTEL 

Ons kenmerk / Our reference  A846660/R20090228b/IRi/SSi 
   

Autorisatie / Authorisation  ir. R. Leppers 
   

Datum / Date  April 24, 2012 
   

Auteur / Author  ing. I.F.F. Richartz 
 

Brandegenskaper enligt EN 13501 del 1

Brandegenskaper enligt EN 13501 del 5

Bellaterra : 26th October 2012

Dossier number : 12/5601-1616

Petitioner Reference :

N.I.F.: B-31721541

RECEIVED MATERIAL:

TEST DATE: From 03/09/2012 to 24/10/2012.

RESULTS : See attached pages.

Responsible for Construction Materials Technician Responsible
LGAI Technological Center S.A. LGAI Technological Center S.A.

3 0

TEST REPORT

BASF CONSTRUCTION CHEMICALS ESPAÑA, S.L.

Carretera del Mig, 219
08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

LGAI
LGAI Technological Center, S.A.
Campus UAB s/n
Apartado de Correos 18
E - 08193 Bellaterra (Barcelona)
T +34 93 567 20 00
F +34 93 567 20 01
www.applus.com

LGAI Technological Center S.A. Inscrita en el registro Mercantil de Barcelona, Tomo 35.803, Folio1, Hoja Nº B-266.627 Inscripción 1ª C.I.F. : A-63207492

MASTERSEAL 689

'The results included in this document refer exclusively to the indicated materials and has been
tested according to the specifications given.    

On 03rd September 2012, a sample of polyurea membrane, was received at
Applus+LGAI,   with the following references, according to the Petitioner:

1- Influence of cementitious products on water intended for human consumption: Migration
of substances, UNE-EN 12873

REQUESTED TESTS:

Page 1 – The present document consists of are appendixes pages long, whereof
The reproduction of this document is only authorized if the whole of it is copied

Firmado 
digitalmente por 
Raúl Martín García

Firmado 
digitalmente por 
Juan Martinez Egea
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Beskrivning av systemet

Produkt Tjocklek ca. Förbrukning ca.

1. Primer

Primer
MasterTop P 617
Specialprimer för MasterSeal M-membran på 
mineralbaserade underlag

0,25 mm 0,35 kg/m²

Alternativ primer för 
fuktiga underlag

MasterSeal P 385
Epoxi-cementbaserad primer och avjämningsskikt 
för MasterSeal M-membran på fuktiga underlag

eller

MasterSeal P 770
2-komponents primer baserad på Xolutec-teknologi 
för MasterSeal M-membran på fuktiga underlag

1 mm

0,25 mm

1,5 kg/m²

0,2–0,4 kg/m²

2. Membran

Membran

MasterSeal M 689
Elastomerisk, 100-procentigt polyurea-membran 
för vattentätning av betongytor som utsätts för 
kemisk och mekanisk belastning

2 mm (1 skikt) 2,1 kg/m²

Vattentätningssystemet MasterSeal M 689 består av ett skikt av membran 
som påförs med fullständig vidhäftning på det grundade underlaget.

Primer

Membran

Betongreparation

Försegling av fogar

Välvningar

1

2

3

4

5

1

2
3

5
4

5
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Den här guiden beskriver vattentätning av olika typer av 
element vid användning av MasterSeal M 689. Oavsett 
vilket område som ska behandlas är det nödvändigt att 
använda flera komponenter. Rätt kombination och 
kompatibilitet är avgörande för att säkerställa bästa möjlig 
prestanda.

Med vår globala kunskap om byggnadsfysik och lång 
erfarenhet inom renovering och vattentätning av olika typer 
av vattenkonstruktioner vet vi att riskstyrning är ett särskilt 
viktigt och relevant tema inom byggbranschen. Lyckad 
riskstyrning kräver pålitlighet i alla led, däribland 
produkterna, hela systemlösningar (från membran till 
individuellt anpassade produkter), professionell rådgivning, 
godkänd och garanterad påföring osv.

Med hjälp av en rad granskningar och inspektioner i 
Europa har vi avslöjat orsaker till konstruktionsfel och 
sannolikheten till att sådana fel uppstår. På grund av 
detta har vi utarbetat fyra kategorier av avvikelser: 
Design, konstruktion, material, användning och underhåll.

För att kunna styra dessa risker och därmed säkra sina 
investeringar behöver ägare, investerare, entreprenörer 
och ingenjörer först och främst kompletta 
vattentätningslösningar som levereras av en pålitlig 
producent med dokumenterad erfarenhet inom 
riskstyrning.

Riskstyrning hos BASF handlar om att reducera 
sannolikheten att orsakerna som har identifierats  
som de faktorer som utlöser skadorna uppstår: 

		Grundliga analyser av behov och genomgång av 
specifikationer och ritningar för att säkerställa en 
perfekt vattentätning.

		Förbättra säkerheten för vattentätningsprojekt redan på 
planeringsstadiet – med definierade produktsystem 
som inte bara omfattar vattentätningsmembran, men 
också detaljer som behandling av skarvar, injektering i 
sprickor, reparation av underlag osv.

		Säkerställa en större teknisk trygghet och beräknad 
hållbarhet baserat på kompetent och facklig 
utformning.

		Säkerställa att BASF-auktoriserade entreprenörer och/
eller en godkänd firma anlitas.

Användning och underhåll  

10 %
Material 

11 %

Projekt  

39 %

Utformning  

40 %

Riskstyrning: Lyckade projekt med  
systemprodukter från BASF
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Detaljer:
Vi vet vilka produkter och 
lösningar som behövs i olika 
situationer, däribland detaljer 
(skarvar, övergångspunkter, 
genomföringar osv.) som ofta 
förbises trots att detta är de 
mest utsatta punkterna.

Erfarenhet:
Våra Master Builders Solutions-
experter löser utmaningar på 
byggplatser över hela världen. 
Den långa listan över uppdrags-
referenser är ett bevis på detta.

Produktsystem:
Här, som för alla användningsområden, krävs det produkter med hög prestanda. 
Det är alltid viktigt att dessa produkter har utformats och därmed certifierats för den 
planerade användningen. Alla våra vattentätningssystem i Master Builders Solutions-
serien har dokumenterats och certifierats i flera länder i Europa för användning vid 
vattentätning av en rad olika byggnadstyper.

Design och specifikation:
Våra Master Builders Solutions-
experter bidrar till analys- och 
designprocessen och sätter ihop 
enskilda produkter till kompletta 
systemlösningar.

Expertis inom påföring:
BASF:s utbildade installatörer följer ett intensivt och kontinuerligt 
utbildningsprogram och kan erbjuda en säker och professionell 
installering av systemen. Detta säkerställer en lyckad genomföring  
av projekt och således en lång livslängd för konstruktionerna.  
Vår exklusiva BASF Systemgaranti innefattar en dokumenterad 
påföring av en BASF Systempartner.

RISKHANTERING 
VATTENTÄTADE 

KONSTRUKTIONER

      

2. D
esign och  

1. Erfarenhet 

3. Produktsystem

4. D
etaljarb

ete 

      

specifikation

1

5

2 

4

3



Master Builders Solutions  
från BASF för byggindustrin

MasterAir
Fullständiga lösningar för betong  
med luftporbildare

MasterBrace
Lösningar för betongförstärkning

MasterCast
Lösningar för betongvaruindustrin

MasterCem
Lösningar för cementtillverkning

MasterEmaco
Lösningar för betongreparation

MasterEase
Lösningar för betong med låg 
viskositet

MasterFinish
Lösningar för behandling av  
formbygge och ytförbättring

MasterFlow
Lösningar för arbete med  
precisionsbruk

MasterFiber 
Omfattande lösningar för  
fiberförstärkt betong

MasterGlenium
Lösningar för högpresterande  
betong

MasterInject
Lösningar för betonginjektering

MasterKure
Lösningar för betonghärdning

MasterLife
Lösningar för förbättrad hållbarhet

MasterMatrix 
Avancerad reologikontroll för  
betong

MasterPel
Lösningar för vattentät betong

MasterPolyheed 
Lösningar för vanlig betong

MasterPozzolith
Lösningar för vattenreducerad  
betong

MasterProtect
Lösningar för betongskydd

MasterRheobuild
Lösningar för betong med hög  
styrka

MasterRoc
Lösningar för anläggning under jord

MasterSeal 
Lösningar för vattentätning och 
försegling

MasterSet
Lösningar för bindningskontroll

MasterSuna 
Lösningar för särskilda aggregat i 
betong

MasterSure 
Lösningar för särskilt bevarande  
av bearbetningsbarhet

MasterTop
Lösningar för industrigolv och  
kommersiella golv

Master X-Seed
Avancerade acceleratorlösningar  
för betong

Ucrete
Lösningar för golvläggning i  
påfrestande miljöer

Uppgifterna i denna publikation bygger på vår aktuella kunskap och erfarenhet. De utgör ingen garanti för produktens kontraktsmässigt avtalade kvalitet, och med tanke på de många faktorer som 
kan påverka bearbetningen och användningen av våra produkter befriar uppgifterna inte användarna från att göra egna undersökningar och tester. Produktens kontraktsmässigt avtalade kvalitet vid 
tidpunkten för riskens övergång bygger uteslutande på uppgifterna i det tekniska databladet. Alla beskrivningar, ritningar, fotografier, uppgifter, mått, viktangivelser m.m. i denna publikation kan ändras 
utan förvarning. Mottagaren av våra produkter ansvarar för respekten för all äganderätt samt för att befintliga lagar och andra författningar följs. 

® = registrerat varumärke som tillhör BASF-koncernen i många länder. 
Mars 2019 EEBE 1510sv

BASF AB
Metallvägen 42  

195 72 Rosersberg 

Sverige 

T +46 (0)31 63 98 00

www.master-builders-solutions.basf.se


