
 
 
 
 
 
 
 

 

MasterRoc TCC 735 
 

Bezchloridová tekutina na zlepšení vlastností betonu. Přísada pro systém 
MasterRoc TCC (Total Consistency Control) 

 
 

 

POPIS VÝROBKU 
MasterRoc TCC 735 je bezchloridová, víceúčelová 
tekutá přísada, která zlepšuje kvalitu stříkaného 
betonu v plastickém i vytvrzeném stavu. Jedinečné 
složení MasterRoc TCC 735 zajišťuje lepší hydrataci 
cementu. Výsledkem je značná redukce počátečního 
smršťování, lepší přilnavost a zvýšení hustoty  
a pevnosti v tlaku. Přísada na zlepšení vlastností 
betonu MasterRoc TCC 735 byla s dobrými výsledky 
vyzkoušena v laboratořích i přímo na stavbách. 
Rozsáhlé zkoušky byly provedeny v Norsku (SINTEF), 
Švýcarsku (LPM Institut), Rakousku (Univerzita  
v Innsbrucku, BMI) a v interních laboratořích BASF.  
 
 

ROZSAH POUŽITÍ 
• Všechny druhy aplikací stříkaného betonu - mokrých 

směsí 

• Litý beton 

• Čerpaný beton 

• Systém MasterRoc TCC 

• Beton s nízkým obsahem cementu 

• Beton s neideální křivkou zrnitosti nebo s nízkým 
obsahem kameniva 

• Lití / stříkání v horkých klimatických podmínkách 
 
 

BALENÍ 
MasterRoc TCC 735 se dodává v 25 l vědrech nebo 
200 kg sudech. 
 
 

VLASTNOSTI A VÝHODY 
• Není nutná přísada na urychlení tuhnutí betonu. 

• Maximalizovaná hydratace cementu 

• Redukce počátečního smršťování. 

• Zlepšené přilnutí k podkladu. 

• Zlepšená zpracovatelnost a čerpatelnost. 

• Zvýšená hustota a konečná pevnost. 

• Redukovaná permeabilita.  
 

KOMPATIBILITA  
MasterRoc TCC 735 je kompatibilní se všemi 
druhy cementů, mikrosilic a pucolánu. Výrobek  
by se měl vždy používat v kombinaci s MasterPozzolith 
322, MasterGlenium 51, MasterGlenium T801, T 803,  
T 804, T 805, T 807 a MasterGlenium TC 1303. 
 
MasterRoc TCC 735 by neměl být používán  
v kombinaci se superplastifikátory nebo jinými 
přísadami, které obsahují sulfonovaný naftalen, protože 

by to mohlo mít za následek okamžitou ztrátu 
zpracovatelnosti. Podrobnější informace získáte od 
obchodně-technického poradce firmy Master Builders 
Solutions CZ s.r.o.  
 
 

MÍCHÁNÍ  
MasterRoc TCC 735 je třeba před použitím dobře 
zamíchat, co se nejlépe dosáhne koulením sudů. 
Výrobek je připraven k použití a přidává se spolu se 
záměsovou vodou pomocí běžného dávkovacího 
automatu. Pro zvýšení účinku by se měl  
MasterRoc TCC 735 přidávat do směsi s posledními 20 
% záměsové vody. 
 
 

DÁVKOVÁNÍ 
MasterRoc TCC 735 se běžně přidává v množství 5 kg 
na m3 betonu, bez ohledu na dávkování cementu. 
Nicméně specifické podmínky mohou vyžadovat vyšší 
nebo nižší dávkování, o čem je ale třeba rozhodnout na 
základě zkoušek.  
 

SKLADOVÁNÍ  
MasterRoc TCC 735 je třeba skladovat při teplotě  
+5 °C až +50 °C. Výrobek nesmí zmrznout.  
Při skladování v uzavřených nádobách, při výše 
uvedených podmínkách je skladovatelnost výrobku 
minimálně 6 měsíců. 
 
 

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 
Dbejte důsledně pokynů uvedených v bezpečnostním 
listu. 
 
 

LIKVIDACE PRÁZDNÝCH OBALŮ 
Všechny informace o likvidaci prázdných obalů, 
produktů a jejich zbytků jsou uvedeny 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 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

MasterRoc TCC 735 
 

Bezchloridová tekutina na zlepšení vlastností betonu. Přísada pro systém 
MasterRoc TCC (Total Consistency Control) 

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: +420 602 641 914 

  

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. 

 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Skupenství  tekutina  

Barva  mléčně bílá  

Hustota při +20 °C 0,9 ± 0,1 g/cm3 

pH hodnota 

 

8 −10 

Viskozita (při +20°C, Brookfield)  150 ± 25 mPa.s 

Rozpustnost ve vodě  úplně rozpustná 

Obsah chloridů  < 0,1 % 

 


