
 
 
 
 
 
 
 

 

MasterRoc LUB 1 
 

Lubrikátor pro čerpadla na beton, hadice a potrubí. 

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 2020. Novým vydáním pozbývá staré platnost. 

 
 

POUŽITÍ 
• MasterRoc LUB 1 je speciálně navržený produkt pro 

lubrikaci čerpadel, hadic a potrubí před betonáží. 
 

PŮSOBENÍ 
• MasterRoc LUB 1 vytváří uvnitř čerpadel, hadic a 

potrubí tenký lubrikační film snižující tření a bránící 
ucpávání. 

• Složení tohoto produktu je navrženo tak, aby nahradil 
jiné metody lubrikace, jako je použití cementové 
kaše. 

• Snižuje tření 

• Snižuje riziko ucpávání 

• Prodlužuje životnost hadic a potrubí 

• Šetrný k životnímu prostředí 

• Nevyžaduje míchání předem 

• Snadné použití 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

vzhled bílý prášek 

chemický základ anorganické soli 

obj. hmotnost při +20 °C 2,1 kg/dm3 

hodnota pH (u 1 % roztoku) 8,0 – 8,4 

 

ZPRACOVÁNÍ 
Nalijte do násypky množství 20 až 30 litrů vody na 
jeden sáček (200 g) MasterRoc LUB 1. Potřebný počet 
sáčků závisí na velikosti čerpadla a délce hadic a 
potrubí. MasterRoc LUB 1 se snadno zamíchá do vody 
dvěma zdvihy reverzně zapnutého čerpadla. 

To by se mělo provádět ještě před nasypáním betonu. 
Potom se může do násypky nasypat beton a čerpání 
může začít. Vezměte prosím na vědomí, že beton by 
se neměl přidávat k roztoku MasterRoc LUB 1 bez 
předchozího reverzního a dopředného čerpání, tak 
jak je popsáno výše.   
 

BALENÍ 
• Sud 25 kg, obsahující 125 sáčků (po 200 gramech). 
 

SKLADOVÁNÍ 
Při skladování v originálních zavřených sudech ve 
větraných suchých prostorách při teplotě + 5°C až 
+ 35°C, je skladovatelnost MasterRoc LUB 1 
12 měsíců. 
 

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 
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. 
 

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

