
 
 
 
 
 
 
 

 
MasterPel 708 
 

Těsnící přísada pro výrobu betonu – EN 934-2: T9 a hydrofobní a olejofobní impregnace  
na ochranu betonového povrchu proti vnějším vlivům, znečištěním a výkvětům. 
 

 
 

 

POUŽITÍ 
• S vysokou schopností proniknout do povrchu. 

Snižuje výrazně nasákavost. Neobsahuje 
ředidla. 

• Konstrukce vystavené působení srážek, 
sněhu, ne- čistotám, plísni: komunikace, 
letiště, haly, parkoviště, podlahy, dvorany. 

• MasterPel 708 se používá k ochraně betonu 
proti znečištění, výkvětům, plísním. 

 
PŮSOBENÍ 
• MasterPel 708 proniká kapilárami do povrchu, 

kde reaguje a vytváří vodonepropustnou vrstvu 
o hloubce v závislosti na savosti povrchu. 

• Snížená kapilární nasákavost vede k lepší 
odolnosti proti mrazu, solím atd. 

• Povrch vykazuje menší přídržnost pro 
nečistoty. 

• Nemá vliv na barvu povrchu a prostupnost 
vodními parami. 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
vzhled mléčně bílá tekutina 
obj. hmotnost (20 °C) 1,00 g/m3 

teplota při nanášení nad 5 °C 
 
DÁVKOVÁNÍ 
• Jako impregnace: 50 až 200 g/m2 nebo-li  

5–20 m2/kg. Spotřeba závisí na savosti 
povrchu, tzn. na druhu a pórovitosti podkladu. 
Pro konkrétní případ je nutné provést zkoušku 
a spotřebu zjistit. 

• Jako přísada: Doporučené dávkování je  
0,2–2% z hmotnosti cementu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ZPRACOVÁNÍ 
• Před nanesením vhodné důkladně rozmíchat 

nebo protřepat. 
• Nanáší se vhodným zařízením: postřikovací 

můstek, vysokotlaký přístroj, štětkou, mopem, 
válečkem na suchý a pevný povrch, bez 
prachu, olejů, nečistot. 

• Podle případu je vhodné provést dvojnásobný 
nástřik čerstvé do čerstvého. 

 
BALENÍ 
• kanystr 20 kg 
• sud 200 kg 
• kontejner 1000 kg 
 
SKLADOVÁNÍ 
• Chraňte před vlhkem a znečištěním.  
• Při obvyklém skladování (uzavřená nádoba, +20 °C) 

výrobce zajišťuje neomezenou trvanlivost. 
 
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. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
MasterPel 708 
 

Těsnící přísada pro výrobu betonu – EN 934-2: T9 a hydrofobní a olejofobní impregnace  
na ochranu betonového povrchu proti vnějším vlivům, znečištěním a výkvětům. 
 

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 

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: prosinec 2022. Novým vydáním pozbývá staré platnost. 
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