
 
 
 
 

 
 
MasterKure 217WB 
 
 

Prostředek na ochranu betonu proti vysychání. Obsahuje parafíny. Typ VH a VM 
podle technických podmínek NBM-StB, pro vozovkové betony. Nanáší se na plochu 
čerstvého betonu buď ihned (VH), nebo jakmile se přestane lesknout, “zavadne” 
(VM).  
 

 
 

 
POPIS 
MasterKure 217WB je prostředek pro dodatečnou úpravu 
betonového povrchu s vysokým uzavíracím koeficientem 
jako ochrana proti vysychání čerstvě vyrobeného betonu. 
Prostředek se nanáší na povrch v matně vlhkém stavu. 
MasterKure 217WB je kontrolován podle technických 
podmínek TL NBM – StB. 
 

POUŽITÍ 
Typické oblasti použití jsou silniční stavby, letiště, haly, 
parkovací plochy a základové desky. 
 

PŮSOBENÍ 
MasterKure 217WB vytváří na povrchu betonu ochranný 
film zabraňující vypařování vody během nejdůležitější 
fáze tvrdnutí betonu. Obsah speciálního parafinového 
vosku umožňuje dobrou přilnavost na ošetřovaný 
povrch. 
Požadavky předpisu TL NBM-StB 09 na krátkodobé 
vyřazení provozu jsou splněny. 
Vysoká uzavírací schopnost zajišťuje optimální průběh 
hydratace také v povrchové vrstvě betonu. To umožňuje 
dobrý vývoj pevností a minimalizuje tvorbu trhlinek. 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

 

ZPRACOVÁNÍ 
MasterKure 217WB se nanáší vhodným zařízením (např. 
postřikovacím můstkem, vysokotlakým přístrojem 
nejlépe s plochou tryskou průměru 1 mm) na povrch 
betonu, jakmile se přestane lesknout, „zavadne“. Pokud 
nelze z nějakého důvodu (louže, nedostatek pracovníků 
apod.) začít nanášet MasterKure 217WB ihned při 
hlazení betonu, je třeba ihned po hlazení zajistit vlhčení 
povrchu mlžením. 
Aplikační teplota je v rozmezí +5 až +40 °C. Ochranný 
účinek nanesené vrstvy závisí na stejnoměrnosti a 
kompaktnosti vytvořeného filmu. 
 
 
 
 
 

 
 
Před nanesením ochranného prostředku odstraňte 
případné louže. 
Svislé plochy, na které nebude později nanášena další 
vrstva, ošetřete hned po odbednění. 
Potřebné množství MasterKure 217WB můžeme stanovit 
následujícím způsobem: 
Postřikovací přístroj naplníme MasterKure 217WB  
v množství cca 5 kg (~5 l). 
Postřikem ošetříme plochu o velikosti cca 25–30 m2.  
V případě řádného stejnoměrného postřiku by neměl  
v postřikovacím přístroji zůstat žádný zbytek. 
Po nanesení má beton stejnoměrně bílý vzhled. Další 
možností je, že MasterKure 217WB naneseme pomocí 
předem odváženého postřikovacího přístroje na folii  
o známé velikosti a skutečnou spotřebu zjistíme po 
zvážení postřikovacího přístroje. 
MasterKure 217WB je zejména vhodný na betonové 
plochy, které nejsou později opatřeny další vrstvou.  
V případě nanášení další vrstvy je třeba ochranný film 
zcela odstranit, např. pískováním, otryskáváním nebo 
horkým, vysokotlakým proudem vody, který obsahuje 
čistící prostředky. 
Broušením nebo horkým vzduchem nelze dosáhnout 
důkladného očištění. Před nanesením další vrstvy 
doporučujeme provést zkoušku přídržnosti. 
Znečištění nebo smíchání s MasterKure 217WB dalšími 
prostředky na ošetřování povrchu se nedoporučuje, může 
dojít k vysrážení přípravků. 
 

SPOTŘEBA 
Doporučené množství nánosu: 

• V případě nanesení ihned po uhlazení: 
200-250 g/m2, popř. 1 kg/4-5 m2 

Odzkoušené množství nánosu: 200 g/m2 

 

• V případě nanesení „po zavadnutí“: 
150-175 g/m2, popř. 1 kg/5-7 m2 
Odzkoušené množství nánosu: 150 g/m2 

 
BALENÍ 
• kanystr 20 kg 

• sud 200 kg 

• kontejner 900 kg 

vzhled kapalina 

barva mléčně bílá 

objemová hmotnost 
(při +20 °C) 

cca 0,98 g/cm3 
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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. 

 
 

 
SKLADOVÁNÍ 
Při obvyklém skladování (uzavřená nádoba, +20 °C) je 
výrobek použitelný minimálně po dobu 1 roku. Při delším 
skladování, zejména při teplotách nad +30 °C může dojít 
k odměšování. Po skladování, které je delší než 3 
měsíce, doporučujeme MasterKure 217WB před 
použitím rozmíchat nebo homogenizovat. Chraňte před 
mrazem. Po zmrznutí je neupotřebitelný. 
 

 
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. 


