
 
 
 
 
 
 
 

 

MasterRoc ABR 5 
 

Kapalný přípravek snižující tření při ražbách skalními a zeminovými štíty (TBM). 
 

 
 

 

POPIS VÝROBKU 
• MasterRoc ABR 5 je navržen speciálně pro 

snižování tření a prašnosti u plnoprofilových 
tunelovacích strojů pracujících ve skalních 
horninách.  
 

OBLASTI POUŽITÍ 
• Používá se pro snížení tření a opotřebení řezných 

nástrojů, pro podstatné snížení tvorby prachu při 
ražbách a také proti ucpávání řezných hlav 
plnoprofilových tunelovacích strojů.   

 

CHARAKTERISTIKY A PŘEDNOSTI 
• Snížení opotřebení řezných nástrojů třením.  

• Účinné snížení tvorby prachu vedoucí 
k podstatnému zlepšení pracovního prostředí pro 
osádky plnoprofilových tunelovacích strojů. 

• Zlepšení chlazení řezné hlavy zvyšující trvanlivost 
pryžového těsnění a prodloužení životnosti ložiska 
řezné hlavy. 

• Zmenšení prostojů plnoprofilových tunelovacích 
strojů díky menší četnosti výměn řezných nástrojů, 
tedy prodloužení čisté doby, která je k dispozici pro 
ražbu.    

• Zlepšení přesunu rubaniny od razící hlavy, které 
vede ke zmenšení rizika zablokování hlavy, 
čistějším valivým dlátům a čistější oblasti řezné 
hlavy, což usnadňuje údržbu a zkracuje dobu 
výměny valivých dlát.     

• Celková úspora nákladů díky větším měsíčním 
výkonům a menším nákladům na údržbu. 

 
BALENÍ 
• MasterRoc ABR 5 se dodává ve standardních 

kontejnerech 1000 litrů.  

 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
Forma Kapalina 

Barva Žlutá až hnědá, průhledná 

Hustota; kg/litr; 20°C 1,02 –1,04 

pH; 20°C 7,5 – 8,5 

Viskozita; mPa.s; 20° C  Max. 500 

POSTUP POUŽITÍ 

• Než se MasterRoc ABR 5 může použít, musí se 
přeměnit na pěnu. Pro tento účel se doporučují 
pěno-generátory, které jsou normálně používané na 
zeminových štítech.  

• Navrhovaný stupeň napěnění je 8-15. Vytvořená 
pěna se pak vstřikuje otvory v řezné hlavě pro 
vstřikování pěny nebo vody. Poměr mezi objemem 
pěny při pracovním tlaku a objemem zeminy 
v odtěžovací komoře (FIR) je normálně 30%. 

 

 
SPOTŘEBA 
• Typický poměr mezi spotřebou MasterRoc ABR 5 a 

objemem rostlé horniny je 0,5 – 1,5 kg/m3. 

 
 
SKLADOVÁNÍ 
• MasterRoc ABR 5 by se měl skladovat za teploty 

mezi 5°C a 40°C. Skladuje-li se v originálních pevně 
uzavřených kontejnerech, je jeho skladovatelnost 12 
měsíců.  

• Produkt nesmí být vystaven mrazu. Před použitím 
jakéhokoliv výrobku, který zmrzl, laskavě kontaktujte 
vám místně příslušného zástupce firmy Master 
Builders Solutions CZ s.r.o.      

 
 

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 
• MasterRoc ABR 5 neobsahuje žádné nebezpečné 

látky. Měla by se ale dodržovat standardní 
bezpečnostní opatření pro nakládání s chemickými 
látkami.  

• Další informace naleznete v bezpečnostním listu 
materiálu a v příslušných místních předpisech. 

 
 
TECHNICKÁ PODPORA 
• Příslušný spolupracovník firmy Master Builders 

Solutions CZ s.r.o. je Vám s dalšími informacemi 
a technickou podporou rád k dispozici.

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

MasterRoc ABR 5 
 

Kapalný přípravek snižující tření při ražbách skalními a zeminovými štíty (TBM). 
 

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 
Obchodně-technický zástupce 
Mobil: +420 724 051 855 

  

 
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. 

 
 

 

http://www.master-builders-solutions.cz/

