
 
 
 
 
 
 
 

 
MasterGlenium ACE 580 
 
 
Superplastifikační přísada řídící hydratační energii. Základní složka systému nulové 
energie. Superplastifikační přísada nové generace na bázi etherů polykarboxylátu. 
V součinnosti s rheodynamickým betonem optimalizuje výrobu prefabrikátů 
ze železobetonu a předpjatého betonu. Je určen pro všechna roční období. 
Odpovídá požadavkům norem EN 934-2 a ASTM C494 typ A a F, ČSN a DIN. 

 
 

 

POPIS 
• MasterGlenium ACE 580 je inovací druhé generace 

přísad na bázi etherů polykarboxylátů. 
• Speciální konfigurace molekuly polymeru 

MasterGlenium ACE 580 urychluje hydrataci 
cementu. 

• Rychlá adsorpce molekuly na povrch cementové 
částice, kombinovaná s dispergačním efektem, 
významně zvětšuje volný povrch cementové částice 
pro reakci s vodou. Jako důsledek této reakce je 
možno získat rychlejší vývoj hydratačního tepla, 
rychlý nárůst hydratačních produktů a výsledně také 
vysoký nárůst pevností ve velmi krátkém čase. 

• MasterGlenium ACE 580 je vhodná pro výrobu 
prefabrikátů technologií rheoplastického betonu 
v konzistenci S3-S4, bez segregace a s velmi 
nízkým součinitelem V/C, zejména pro získání 
vysokých počátečních i konečných pevností. 

• MasterGlenium ACE 580 lze rovněž použít 
v kombinace s MasterGlenium Stream/Starvis pro 
rheodynamický beton se samozhutňujícími účinky, 
bez použití vibrace, i pro silně vyztužené dílce. 

• MasterGlenium ACE 580 je vhodné pro použití při 
teplotách v prostředí nad 8°C. 
 

ZERO ENERGY SYSTÉM/SYSTÉM NULOVÉ ENER-
GIE: 
Zero Energy System je založen na kombinaci 
avantgardní přísady MasterGlenium ACE 580  
a inovativní technologie „Rheodynamický beton“. 
Zero Energy Systém byl vyvinut s cílem pomoci 
výrobcům prefabrikovaného betonu racionalizovat 
výrobní procesy a šetřit náklady na energie společně se 
zlepšením kvality produktů i pracovních podmínek. 
  
PŘEDNOSTI 
MasterGlenium ACE 580 nabízí výrobcům betonových, 
železobetonových, předpjatých stavebních dílců 
následující výhody: 
• Výroba rheoplastického a rheodynamického betonu 

s velmi nízkým V/C součinitelem. 
• Optimalizace ošetřujícího cyklu snížením max. 

teploty ošetřování nebo zkrácením doby ošetřování. 
• Eliminace vyhřívání betonu ve formách.  
• Eliminace energie potřebné na ukládání, zhutňování 

a ošetřování betonu (Zero Energy Systém). 
• Zvýšení produktivity. 

• Zlepšení vzhledu povrchu dílců. 
• Výroba trvanlivého prefabrikovaného betonu 

v souladu s požadavky EN 206+A2. 
• Ve srovnání s tradičními superplastifikátory na bázi 

melaninu/naftalenu/akrylátu jsou významně 
zlepšeny vlastnosti jako počáteční a konečná 
pevnost betonu v tlaku a v tahu ohybem, soudržnost 
s výztužnou ocelí, smrštění, dotvarování  
a permeabilita. 

 
MasterGlenium ACE 580 je kompatibilní a jeho použití je 
doporučené ve spojení s těmito produkty: 
• MasterMatrix, pro výrobu stabilního Rheodyna-

mického betonu. 
• MasterAir, provzdušňující přísady pro zajištění 

odolnosti vůči působení CHRL (EN 206-1 třída  
XF1-XF4)  

• Mikrosilika pro vysoce účinné betony (HPC) se 
zvýšenou trvanlivostí a odolností vůči agresivnímu 
prostředí (EN 206-1 třída XA1-XA3). 

• MasterLife, přísada pro výrobu betonu s kom-
penzací smrštění. 

• MasterKure, ošetřovací prostředky k ochraně 
čerstvého betonu vůči nadměrnému/rychlému 
odparu vody v důsledku slunečního osvitu, větru 
apod. 

• MasterGlenium ACE 580 není kompatibilní 
s přísadami na bázi naftalensulfonátu. 

 
POUŽITÍ 
• MasterGlenium ACE 580 je tekutá látka, která se 

přidává do betonu v průběhu míchání. 
• Nejlepší výsledky jsou dosaženy, pokud se přísada 

přidá až po přidání všech složek betonu a po dodání 
nejméně 80% veškeré vody. 

• Dávku vody je třeba nastavit tak, aby byla dosažena 
požadovaná/předpokládaná konzistence čerstvého 
betonu. 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
 vzhled kapalina 
 barva jantarově žlutá 
objemová hmotnost 
(při +20°C) 1,22 ─ 1,28 g/cm3 

obsah chloridů max. 0,1 % hm 
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Superplastifikační přísada řídící hydratační energii. Základní složka systému nulové 
energie. Superplastifikační přísada nové generace na bázi etherů polykarboxylátu. 
V součinnosti s rheodynamickým betonem optimalizuje výrobu prefabrikátů 
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Odpovídá požadavkům norem EN 934-2 a ASTM C494 typ A a F, ČSN a DIN. 

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 
fax: +420 226 212 071 
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 

Manažer pro podzemní stavby 
Mobil: +420 724 280 090 

  

 
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 2022. Novým vydáním pozbývá staré platnost. 

 
 

 
DÁVKOVÁNÍ 
• Běžné doporučené dávkování pro MasterGlenium 

ACE 580 je 0,4 až 2,2 % z váhy pojiva a filleru pod 
0,1 mm – pro výrobu Rheodynamického betonu. 

• Ve speciálních případech je možné i jiné 
dávkování. V takovém případě se obraťte na 
technickou podporu pracovníka firmy Master 
Builders Solutions CZ s.r.o. 
 

BALENÍ 
• kanystr 20 kg 
• sud 200 kg 
• kontejner 1000 kg 
 
 
 
 
 

SKLADOVÁNÍ 
• MasterGlenium ACE 580 je třeba skladovat na 

místech, kde teplota nepřekročí 30 °C. 
• Skladovatelnost je 12 měsíců. 
• V případě zmrznutí výrobek opětovně rozehřejte při 

teplotě 25-30 °C  a před použitím pečlivě rozmí-
chejte 

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

 


