
 
 
 
 
 
 
 

 
MasterCell 285 
 
 
Syntetická pěnotvorná přísada; určená pro výrobu lehkého betonu dle EN 206+A2. 

 
 

 

POUŽITÍ 
• MasterCell 285 je silně pěnotvorná přísada, určená 

pro výrobu lehkého betonu a běžné nebo lehčené 
čerstvé malty. 

 
PŮSOBENÍ 
• MasterCell 285 vytváří pěnu, díky níž v betonu 

vznikne celistvá, stabilní a jemná struktura 
vzduchových pórů.  

• Objem a struktura pórů v betonu vyrobeném 
s přísadou MasterCell 285 se při jejím správném 
použití nemění. 

• Pomocí různého množství pěny lze vyrobit lehké 
betony objemových hmotností 0,4 – 1,6 kg/cm3. 

• Betony se vyznačují nízkou objemovou hmotností, 
tepelnou a zvukovou izolací. 

• Při výrobě malt zaručuje MasterCell 285 stálý objem 
vzduchových pórů a tím i stabilní hustotu po celou 
dobu zpracování malty. 

• Přísada není určena pro předpjatý lehký beton.  
 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
vzhled světle žlutý, čirý roztok 
obj. hmotnost (+20 °C) 1,12 g/cm3  
max. obsah chloridů 0,1 % hm. 
 
DÁVKOVÁNÍ 
• Povolená dávka činí 5 ml/kg cementu.  
• Přísada je určena pro výrobu pěny pomocí 

napěňovací pistole nebo pěnotvorného zařízení. 
• Před realizací je nezbytné provést průkazní 

zkoušky. S 1,5-2,0 kg přísady smíchané s vodou, 
v poměru 1:25 lze vyrobit cca 1 m3 pěny (hmotnost 
pěny 40-60 kg/ m3). 

ZPRACOVÁNÍ 
• Nejlepších výsledků je dosahováno při použití 

pěnového generátoru SDA-6FQ-18-H/A, který je 
optimálně doladěn pro MasterCell 285. Podrobnosti 
jsou uvedeny v návodu k použití tohoto zařízení.  

• Na výrobu pěny lze použít pěnovou pistoli, která 
pracuje s tlakem vody. 

• Na přání lze zajistit poradenství prostřednictvím 
našeho technického oddělení.  

 
BALENÍ 
• kanystr 20 kg 
• sud 200 kg 

 
SKLADOVÁNÍ 
• Chránit před mrazem a znečištěním!  
• Při obvyklém skladování (uzavřená nádoba, +20 °C) 

zaručuje výrobce trvanlivost minimálně 1 rok. 
• Při skladování se řiďte vyhláškou o manipulaci 

s látkami znečišťujícími vodu. 
 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
Dbejte důsledně pokynů uvedených v bezpečnostním 
listu. 
 
TECHNICKÁ PODPORA 
Příslušný spolupracovník firmy Master Builders Solutions 
CZ s.r.o. je Vám s dalšími informacemi a technickou 
podporou rád k dispozici. 



 
 
 
 
 
 
 

 
MasterCell 285 
 
 
Syntetická pěnotvorná přísada; určená pro výrobu lehkého betonu dle EN 206+A2. 

Zde poskytnuté informace jsou pravdivé, představují naše nejlepší znalosti a jsou založeny nejen na laboratorních pracích, ale i na zkušenostech z terénu. 
Z důvodu mnoha faktorů ovlivňujících výsledky, tyto informace poskytujeme bez záruk nebo patentové odpovědnosti. Pro další informace prosím 
kontaktujte příslušného místního zástupce. 
 
 
Master Builders Solutions CZ s.r.o. 
F. V. Veselého 2760/7, 193 00 Praha 9 
Hala D2 
tel.: +420 226 212 050 
e-mail: info.cz@mbcc-group.com 
www.master-builders-solutions.cz 

 
Zákaznický servis (příjem objednávek) 
tel.: +420 469 607 160 
fax: +420 469 607 161 
e-mail: objednavky.cz@mbcc-group.com 

  
 

    
Sídlo společnosti: 
K Májovu 1244, 537 01 Chrudim 
tel.: +420 469 607 111 
fax: +420 469 607 112 

Divize Admixture systems 
(informace k produktům) 
Mobil: +420 724 755 574 

  

 
Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen přezkoušet 
vhodnost a možnost použití produktu pro zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství odborných a technických poradců 
prodávajícího, které je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci servisu zákazníkům a řídí se platnými všeobecnými podmínkami prodávajícího. Prodávající neodpovídá 
za škodu, odchýlí-li se kupující při aplikaci a zabudování výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použitelnosti. Aktuální 
informace o produktech firmy, stejně jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné na adrese www.master-builders-solutions.cz. 
Vydáno: listopad 2020. Novým vydáním pozbývá staré platnost. 

 
 

 


