
 
 
 
 
 
 
 

 

MasterRoc SA 183 
 

Vysoce účinný nealkalický kapalný urychlovač tuhnutí pro stříkané betony. 

 
 

 

POPIS VÝROBKU 
MasterRoc SA 183 je vysoce účinný nealkalický 
urychlovač tuhnutí pro stříkané betony, jehož dávkování 
se dá měnit podle požadované doby tuhnutí a tvrdnutí. 
 

OBLASTI POUŽITÍ 
• Dočasné a trvalé zajištění výrubu při ražbě tunelů a 

v dolech. 

• Zajištění svahů. 

• Vhodný i pro urychlování tuhnutí a tvrdnutí 
cementových injektážních směsí, používaných 
např. pro vyplňování prostoru za ostěním tunelů 
ražených plnoprofilovými tunelovacími stroji TBM, 
nebo směsí pro injektáže hornin a směsí pro 
pěnobeton. 

 

BALENÍ 
MasterRoc SA 183 se dodává v sudech 210 litrů, 
kontejnerech 1000 litrů nebo volně ložený. 
 

CHARAKTERISTIKY A PŘEDNOSTI 
MasterRoc SA 183 je ideální pro mokrý stříkaný beton 
pro zajišťování výrubů: 

• Rychlé tuhnutí umožňuje rychlý postup prací a 
budování silných ostění ze stříkaného betonu 
nanášením více vrstev během jednoho pracovního 
záběru. 

• Unikátní složení tohoto produktu zajišťuje rychlé 
tuhnutí, plynulý nárůst počáteční pevnosti, vysokou 
trvanlivost a dobrou dlouhodobou pevnost. 

• Velmi malá prašnost při nanášení a tím vhodné 
pracovní prostředí. 

• Možnost dosažení nízkého spadu při použití 
správného úhlu nastavení trysky a její správné 
vzdálenosti. 

• Neagresivní vlastnosti zajišťují zvýšenou 
bezpečnost práce, zmenšený dopad na životní 
prostředí a nižší manipulační náklady. 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
Forma suspenze 

Barva béžová až bílá 

Hustota (+20 °C) 1,47 ± 0,03 g/ml 

Hodnota pH (vodní roztok 1:1) 2,8 ± 0,5 

Viskozita 1) 750 ± 250 mPa.s 

Tepelná stabilita +5°C až +35°C 

[Na2O] EQV. (váhových procent %) <1 % 

Bez obsahu chloridů  

1) Brookfield, +20 °C. Viskozita závisí na stupni 
promísení výrobku a teplotě. 

 

POSTUP POUŽITÍ 
Podklad by měl být čistý, bez volných částic a nejlépe 
vlhký. 
Doporučuje se použití pouze čerstvého cementu, jelikož 
stáří cementu může mít negativní vliv na charakteristiky 
tuhnutí směsi. 
 
MasterRoc SA 183 může být citlivý na druh cementu. 
U některých cementů mohou být charakteristiky tuhnutí 
příliš pomalé. Doporučujeme použití portlandských 
cementů (PC/HPC), které obecně tuhnou rychleji než 
směsné, nebo síranovzdorné druhy cementů. 
MasterRoc SA 183 ale funguje dobře i se směsnými 
druhy cementů (vápencové, popílkové anebo struskové 
cementy). Ve všech případech se u cementů 
plánovaných pro použití na stavbě velmi doporučuje 
provádění předběžných zkoušek pro kontrolu tuhnutí 
a pevnosti po 24 hodinách. 
 
Posuzování tuhnutí a pevnosti po 24 hodinách by se 
mělo provádět na zkušební směsi v souladu 
s technickými podmínkami EFNARC pro stříkané 
betony (1966), příloha 1, odstavec 6.3. 
 
Následující výsledky by se měly považovat pouze za 
vodítko: 
 

Počátek 
tuhnutí 

Konec 
tuhnutí 

Pevnost 
za 24 hod. 

Hodnocení 

2 min 6–8 min 18–20 MPa dobré 

5 min 8–12 min 12–15 MPa vyhovující 

>10 min >15 min <10 MPa špatné 

 

BETONOVÁ SMĚS 
Použije-li se MasterRoc SA 183 do mokrého stříkaného 
betonu, měl by vodní součinitel w/c+b být nižší než 
0,5, nejlépe <0,45. Je-li cílem extrémně vysoká 
počáteční pevnost, měl by být 0,40 nebo nižší. Nižší 
vodní součinitel zajišťuje rychlejší počáteční pevnost, 
větší trvanlivost, menší dávkování urychlovače a 
umožňuje nanášení silnějších vrstev, a to i nad hlavou. 
 

SYSTÉM DÁVKOVÁNÍ 
MasterRoc SA 183 se přidává v trysce. Je velmi 
důležité, aby dávkování urychlovače do proudu betonu 
bylo plynulé a přesné. Aby byla zajištěna kvalita 
stříkaného betonu, řiďte se dále uvedenými zásadami 
při výběru čerpadla: 
Urychlovač pracuje velmi dobře při použití: 

• vřetenových čerpadel (čerpadla stator/rotor) 

• peristaltických čerpadel (Bredel) 



 
 
 
 
 
 
 

 

MasterRoc SA 183 
 

Vysoce účinný nealkalický kapalný urychlovač tuhnutí pro stříkané betony. 

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. 

 
 

Neměla by se pro něj používat: 

• pístová čerpadla 

• žádná čerpadla s kulovými a sedlovými ventily  

• řešení s tlakovými nádobami 

• zubová čerpadla 
 
Nepoužívejte filtr na sací hadici, jelikož je příčinou 
ucpávání. Lepší je nasávat materiál ze dna sudu 
anebo kontejneru. 
 

KOMPATIBILITA S JINÝMI 
URYCHLOVAČI 
MasterRoc SA 183 se dá střídat s většinou 
nealkalických urychlovačů firmy BASF. Poraďte se, 
prosím, s Vám místně příslušným zástupcem firmy 
BASF.  
Nemíchejte ani nestřídejte MasterRoc SA 183 se 
žádným typem urychlovače od jiného výrobce, 
jelikož to může způsobit okamžité ucpání 
dávkovacího čerpadla a hadic. 
 

SPOTŘEBA 
Spotřeba urychlovače MasterRoc SA 183 také závisí na 
vodním součiniteli w/c+b, teplotních podmínkách 
(betonu a okolí), reaktivitě cementu a na požadované 
tloušťce vrstev, době tuhnutí a rychlosti náběhu 
pevnosti. Spotřeba se normálně pohybuje mezi 3 až 
10 % hmotnosti pojiva. 
 
Předávkování (>10 %) může vést ke snížení 
konečné pevnosti. 
 

ČIŠTĚNÍ DÁVKOVACÍHO ČERPADLA 
Po použití urychlovače MasterRoc SA 183 se 
dávkovací čerpadlo a další části systému musí pečlivě 
vyčistit velkým množstvím vody. Nevyčištění může 
způsobit ucpání dávkovacího systému při dalším 

použití. Zajistěte, aby všechny osoby obsluhující stroje 
a používající urychlovač byly o této skutečnosti plně 
informovány. 
 

SKLADOVÁNÍ 
• MasterRoc SA 183 se musí skladovat za minimální 

teploty +5 °C a maximální teploty +35 °C (optimální 
teplota pro skladování a působení je +20 °C). 

• Musí se uchovávat v uzavřených kontejnerech 
vyrobených z plastu, sklolaminátu nebo 
nerezavějící oceli. 

• Nesmí se skladovat v obyčejných ocelových 
kontejnerech.  

• Skladování ve velkoobjemových zásobnících 
vyžaduje použití míchacích anebo cirkulačních 
systémů.   

• Při prodloužení doby skladování nebo dopravy 
doporučujeme dokonalé promíchání před použitím 
pomocí mechanického čeření nebo recirkulačního 
čerpadla. 

• Je-li urychlovač skladován v pevně uzavřených 
originálních kontejnerech za výše uvedených 
podmínek, je jeho skladovací doba 6 měsíců. 
Skladovací doba se může ještě prodloužit 
občasným promícháním. 

• Před použitím jakéhokoliv výrobku, který zmrzl, 
laskavě kontaktujte Vám místně příslušného 
zástupce firmy Master Builders Solutions CZ s.r.o.  

• V případě prodloužení doby skladování by se měly 
vždy před použitím provést zkoušky účinnosti.  

 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
Měla by se dodržovat stejná bezpečnostní opatření, 
jaká platí pro používání cementů.  
 
Dbejte důsledně pokynů uvedených  
v bezpečnostním listu. 


