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Master Builders Solutions

Značka Master Builders Solutions v sobě zahrnuje všechny 
odborné znalosti a díky tomu vytváří řešení určené pro novou 
výstavbu, údržbu, opravy a renovaci stavebních konstrukcí. 
Koncepty Master Builders Solutions jsou postavené na 
zkušenostech získaných ve stavebním průmyslu po více 
než jedno století. Know-how a zkušenosti celosvětového 
společenství stavebních odborníků tvoří jádro systémů 
značky Master Builders Solutions.

Spojujeme ty správné produkty z našeho portfolia tak, 
abychom vyřešili vaše specifické problémy při výstavbě. 
Spolupracujeme napříč odbornými a regionálními oblastmi, 
těžíme ze zkušeností, které jsme získali v mnoha stavebních 
projektech po celém světě. Využíváme nejen světových 
technologií, ale i svých detailních znalostí potřeb místní 
výstavby, abychom vyvinuli novinky, které vám pomohou 
k většímu úspěchu a budou hnací silou trvale udržitelné 
výstavby.

Komplexní portfolio pod značkou Master Builders Solutions 
zahrnuje přísady do betonu a odbedňovací oleje, příměsi 
do cementu, produkty pro podzemní stavby, hydroizolační 
systémy, těsnicí hmoty, produkty pro opravy a ochranu 
betonu, produkty pro zesilování konstrukcí, injektážní směsi, 
řešení pro průmyslové podlahy a řešení pro větrné elektrárny 
(turbíny). 

Naše obsáhlé portfolio:

 přísady do betonu a odbedňovací oleje,
 příměsi do cementu,
 produkty pro podzemní stavby,
 hydroizolační systémy,
 těsnicí hmoty,
 produkty pro opravy a ochranu betonu,
 produkty pro zesilování konstrukcí,
 injektážní směsi,
 řešení pro větrné turbíny,
 řešení pro průmyslové podlahy.
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Úvod
Přísady pro výstavbu výškových budov

Tím, jak výška budov neustále stoupá, hraje beton stále 
podstanější roli v jejich komplexním stavebním designu. 
Stavba ve výškách představuje unikátní výzvy ve smyslu 
designu i samotné konstrukce. Ekonomické výhody 
využívání vysokohodnotného betonu s vysokou pevností 
při výstavbě výškových budov jsou založeny na jasném 
principu „více za méně“.

Použití betonu s vysokou pevností znamená, že se zmenší 
profil sloupů a tím se sníží i množství betonu, výztuže 
i bednění. Využití takového betonu je jedním 
z nejekonomičtějších způsobů jak přenést vertikální 
zatížení do základů budovy. Výhodou jsou i vysoké 
počáteční pevnosti a prodloužení životnosti.

Škála přísad od Master Builders Solutions umožňuje při 
výstavbě výškových budov a mrakodrapů nepřetržité 
čerpání betonu do výšky několika set metrů. Přísady také 
brání segregaci v důsledku vysokého tlaku při čerpání 
betonové směsi, čímž zajišťují rychlejší stavební proces 
a delší životnost budovy.

Dosažení nových rekordů s přísadami 
od Master Builders Solution
Jeddah Tower

Během 90. let minulého století získalo čerpání betonu 
pomyslná křídla; beton o vysoké pevnosti s obsahem 
přísad od Master Builders Solutions byl čerpán do výšky 
450 metrů při stavbě Petronas Tower v Kuala Lumpur. Od 
té doby byl beton čerpán ještě výše. V roce 2011 bylo 
dosaženo nového světového rekordu opět se směsí 
obsahující přísady koncernu MBCC Group, kdy byl tento 
beton vyčerpán do výšky 602 metrů při výstavbě věže Burj 
Khalifa v Dubaji, která je při své výšce 830 metrů nejvyšší 
budovou světa.

Tento rekord bude brzy pokořen výstavbou nové přes 
1000 metrů vysoké Jeddah Tower v Saudské Arábii. Oproti 
věži Burj Khalifa, která byla zkonstruována z 602 metrů 
betonu a dalších 226 metrů oceli, bude Jeddah Tower 
výhradně betonovou budovou. Přestože konečná výška 
Jeddah Tower bude teprve odhalena, je jasné, že bude 
vysoká přes 1 kilometr, což bude vyžadovat, aby byl beton 
vertikálně čerpán do výšky přes 1000 metrů.
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432 Park Avenue
New York, Spojené státy americké

• Při výšce 426 metrů je věž 432 Park Avenue 
3. nejvyšší budovou Spojených států 
amerických.

• Beton včetně směsi MasterGlenium pod 
značkou Master Builders Solutions byl 
vertikálně čerpán přes více než 400 metrů.

• Stavební plán, který představoval vystavět 
jedno podlaží za týden do celkového počtu 
90 pater, byl velkou výzvou. 

• Optimalizace metodou Green Sense 
Concrete pomohla snížit emise CO2, a to díky 
optimalizované betonové směsi obsahující 
70% příměsí nahrazujících cement, čímž 
přispěla k tomu, že budova dosáhla statutu 
LEED.

• Kombinace bílé fasády, rekordně krátké doby 
realizace a obecných požadavků na výstavbu 
mimořádné stavby učinila tento projekt jedním 
z nejnáročnějších, které kdy byly provedeny.

• 432 Park Avenue je 426 metrů vysoká 
budova s půdorysem čtverce se stranou 
pouhých 28,5 m.

Při výstavbě budovy 432 Park Avenue byly použity vysoce kvalitní přísady na snížení hodnoty 
vodního součinitele od Master Builders Solutions. Podle očekávání byla výstavba luxusní věže 
ve středu Manhattanu mimořádným výkonem pro celý konstrukční tým. Při výšce 426 metrů 
a půdorysu čtverce o straně 28,5 m se konstrukce věže skládá ze čtvercového zesíleného 
železobetonového jádra o 2,8 m2 a zdí o síle 76 cm.

Věž na adrese 432 Park Avenue je nejvyšší rezidenční budovou na západní polokouli. Luxusní 
věž 432 Park Avenue s byty v soukromém vlastnictví byla navržena proslulým architektem 
Rafaelem Vinoly a prezentuje se geometrickým čtvercovým půdorysem, bílou fasádou a okny, 
které ve stylu šachovnice představují průkopnický design.
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Naše reference v New Yorku, Spojené státy americké, 
432 Park Avenue
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Burj Khalifa
Dubaj, Spojené arabské emiráty

Pro dosažení tohoto světového rekordu musela konstrukce budovy vyhovovat přísným 
požadavkům na design, ale i pevnost. Zajistit takové vlastnosti betonové směsi konstrukčního 
jádra věže, aby mohla být čerpána do impozantních výšek v extrémních klimatických 
podmínkách (teploty od 10°C do 50°C), představovalo jedinečnou výzvu. Na konstrukční jádro 
bylo spotřebováno téměř 170 000 m3 betonu s pevností v tlaku 80 N/mm2. MasterGlenium, 
vysoce kvalitní přísada na snížení hodnoty vodního součinitele od Master Builders Solutions, 
se s touto výzvou dokázala vypořádat a umožnila tak čerpání betonové směsi do výšky až 
600 metrů bez přerušení.

Mrakodrap Burj Khalifa jasně předvedl, co je ve světě navrhování a výstavby super výškových 
budov možné. Kombinací nejmodernějších technologií a kulturních vlivů slouží budova jako 
světová ikona pro budoucí centra měst a určuje globální směr vedoucí ke kompaktním obytným 
městským oblastem.

• Při výšce 828 metrů je Burj Khalifa nejvyšší 
budovou světa.

• Budova drží světový rekord čerpání betonové 
směsi do výše přes 600 m.

• Směsi od Master Builders Solutions umožnily 
dokončení dvou pater týdně místo jednoho, 
jak je v Dubaji standardem.

• Konstrukční jádro vyžadovalo téměř 
170 000 m3 betonu s pevností v tlaku  
80 N/mm2.

• Konstrukce musela splnit požadavek 
na 100letou životnost designu.

• Výstavba mrakodrapu Burj Khalifa zabrala 
dle odhadů 22 miliónů pracovních hodin.

• Přes 330 000 m3 betonu a 39 000 tun ocelové 
výztuže bylo použito na výstavbu budovy Burj 
Khalifa.
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Naše reference v Dubaji, Spojené arabské emiráty, Burj 
Khalifa
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Mezinárodní finanční centrum
Guangzhou, Čína

Mezinárodní finanční centrum je efektivní kompozitní stavbou z vyztuženého železobetonového 
jádra společně s obvodovým diagridovým rámem, které poskytují budově celkovou stabilitu. 
Přísady od Master Builders Solutions vyvinuty speciálně pro výstavbu jádra budovy umožnily 
čerpání betonu do výšky přes 400 metrů.

Po mezinárodní návrhářské soutěži byla pro vytvoření designu 440 metrové věže v Guangzhou, 
což je jedna z nejvyšších budov v Číně, vybrána společnost Wilkinson Eyre Architects. 
Se 103 podlažími nabízí věž kombinaci kancelářských prostor, nádherného hotelu Four Season 
s luxusní restaurací a barem v nejvyšším patře. Mezinárodní finanční centrum v Guangzhou 
získalo Lubetkinovu cenu za nejlepší mezinárodní budovu za rok 2012 v soutěži zaštítěné 
Královským institutem britských architektů (RIBA).

• Při výšce 438 metrů je Mezinárodní finanční 
centrum v Guangzhou 16. nejvyšší budovou 
světa.

• Beton obsahující přísady od Master Builders 
Solutions byl vertikálně čerpán do výše přes 
400 metrů.

• Budova vyhrála Lubetkinovu cenu od RIBA 
za rok 2012.

• Krása krystalické mřížky diamantu tkví v její 
přirozené stabilitě struktury. Každý diamant 
je 54 metrů nebo dvanáct pater vysoký, čímž 
se snížila potřeba oceli pro konstrukce 
o úctyhodných 20%.

• Budova využívá světově nejvyšší diagridovou 
konstrukci z betonu vyplněného ocelovými 
trubkami, které budově poskytují dobrou 
tuhost a ochranu proti požáru.

• Budova byla navržena z hlediska udržitelnosti 
jako energeticky úsporná s nízkým obsahem 
emisí CO2. Design tvaru budovy snižuje vliv 
větru, a tedy snižuje nezbytnou velikost 
a hmotnost konstrukce.
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Naše reference v Guangzhou, Čína, 
Mezinárodní finanční centrum
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Odeon Tower
Monako, Francie 

Odeon Tower se tyčí do výšky 170 metrů v srdci Monackého knížectví a je nejvyšší budovou 
v Monaku. Zvažování logistiky betonu znamenalo značnou výzvu. Přeprava, čerpání a ukládání 
betonu podléhalo přísnému časovému rozvrhu a kontrola proveditelnosti byla klíčová. 
Společnost Master Builders Solutions poskytla zákazníkovi plnou laboratorní podporu ve věci 
zkušebních betonových směsí a hrála významnou roli v poskytování technické dokumentace 
koncovému klientovi během každého kroku procesu návrhu a výroby betonové směsi. Jako 
optimální řešení pro tento projekt se ukázaly přísady MasterGlenium a MasterPolyheed.

V Odeon Tower je celkem 259 rezidenčních bytových jednotek včetně 73 luxusních soukromých 
bytů, 2 Sky Duplex apartmány, každý o rozloze 1200 m2 a jeden ateliérový byt zabírající 
5 pater o rozloze 3 300 m2. Vybavení budovy zahrnuje maloobchody, wellness centrum včetně 
lázní, fitness centrum a plavecký bazén, kanceláře a obchodní centra. Navíc se zde nachází 
10 podzemních podlaží s 543 parkovacími místy.

• Při výšce 170 metrů je Odeon Tower nejvyšší 
budovou Monaka. 

• 90% betonu bylo čerpáno vertikálně 150 m.

• Optimalizace ekologického zatížení návrhu 
vysokohodnotné betonové směsi umožnilo 
snížení CO2 o 4 000 tun při současném 
udržení kritéria na životnost budovy.

• Jako optimální řešení se ukázaly přísady 
MasterGlenium s Master Polyheed.

• Na tento projekt bylo použito více než 
65 000 m3 betonu.

• Odeon Tower je první výškovou budovou 
postavenou v městském státě od 80. let 
20. století. 
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Naše reference v Monaku, Francie,
Odeon Tower
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One World Trade Centre
New York, Spojené státy americké

S výškou 542 metrů je One World Trade Centre 3. nejvyšší budovou světa. Design z hlediska 
udržitelnosti byl hlavním tématem při vývoji návrhu One World Trade Centre, jelikož správa 
přístavu New Yorku/New Jersey uvalila přísný požadavek na náhradu portlandského cementu 
za recyklované materiály. Navíc pro dodržení požadavků na pevnost tlaku strukturálních 
betonových sloupů byl zapotřebí beton s extrémně dobrými vlastnostmi.

Optimalizační metodou Green Sense Concrete společnost Master Builders Solutions dokázala 
vytvořit betonovou směs s nahrazením 71% cementu proti původnímu návrhu. Ve směsi byl 
portlandský cement nahrazen recyklovanými materiály, necementovou náplní se speciálními 
přísadami, se kterými bylo možné předčit požadované hodnoty zadané zainteresovanými 
stranami pro projekt One World Trade Centre. Budova One World Trade Centre byla oceněna 
zlatým certifikátem LEED od U. S. Green Building Council (USGBC). Věž se 104 podlažími nyní 
drží titul nejvyšší budovy s certifikací LEED na západní polokouli.

• Výška 542 metrů činí z budovy One World 
Trade Centre 3. nejvyšší budovu na světě.

• Program Green Sense Concrete optimalizuje 
betonové směsi s cílem snížení ekologické 
zátěže, úspory vstupních surovin při 
současném zvýšení pevnosti.

• Návrh betonové směsi s náhradou cementu 
ve výši 71%.

• Budova One World Trade Centre byla 
oceněna zlatým certifikátem LEED od U. S. 
Green Building Council (USGBC).

Využití technologie betonu Green Sense od 
Master Builders Solutions pro projekt One 
World Trade Centre ušetřilo:
• 590 000 litrů vody
• 6 948 101 litrů benzínu
• 25 402 200 kWh energie
• 15 000 000 kg CO2
• 504 000 kg fosilního paliva, které odpovídalo 

29 872 barelům oleje
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Naše reference v New Yorku, Spojené státy americké, 
One World Trade Centre
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Petronas Towers
Kuala Lumpur, Malajsie

Dvě stavby o výšce 452 metrů a s 88 podlažími jsou korunním klenotem metropole Kuala 
Lumpur. Stavba zahrnuje most ve vzduchu mezi oběma věžemi ve výšce 170 metrů, jedná 
se tedy o nejvýše položený most svého druhu na světě. Právě tento most je nejzajímavější 
dominantou obou budov, spojuje je mezi 41. a 42. podlažím. Přestože spojení z konstrukčního 
hlediska nepředstavuje žádný benefit, nabízí více než jen architektonický skvost – propojení 
obou budov umožňuje sdílení zařízení v oblasti propojení věží.

Problémy při výstavbě představovala potřeba vertikálního čerpání betonu do plné výše 
budovy, tedy 452 metrů. Odborníci značky Master Builders Solutions   se této výzvy úspěšně 
zhostili využitím nové technologie vyvinuté právě pro takové náročné projekty nejmodernějším 
zařízením ve vysoce moderně zařízených laboratořích oddělení výzkumu a vývoje. Obě 
budovy jsou postaveny na světově nejhlubších základech, 104 betonových sloupů o délce od 
60 do 114 metrů bylo zanořeno do země. Základy představující 13 200 m3 betonu, který byl lit 
nepřetržitě přes 54 hodin pro každou z věží.

• Při výšce 452 metrů jsou Petronas Towers  
9. nejvyššími budovami světa.

• Přísady Master Builders Solutions byly 
využity do betonu, který byl vertikálně čerpán 
do výšky 452 metrů.

• Petronas Towers byly v roce 1998, kdy byly 
původně postaveny, nejvyššími budovami 
světa, stále ovšem zůstávají nejvyššími 
dvojčaty.

• Věže s 88 podlažími jsou postaveny hlavně 
z vyztuženého železobetonu s ocelovou 
a skleněnou fasádou navrženou tak, 
aby připomínala motivy islámského umění.

• Na každou věž bylo použito přes 80 000 m3 
vysokopevnostního betonu.

• Petronas Towers si držely světové výškové 
prvenství po dobu šesti let.
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Naše reference v Kuala Lumpur, Malajsie, 
Petronas Towers
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Při výšce 632 metrů je Shanghai Tower 2. nejvyšší budovou světa. Přísady od Master Builders 
Solutions byly vybrány tak, aby kontrolovaly zpracovatelnost samozhutnitelného betonu 
a zajistily kvalitu udržovanou během jediného nepřerušeného lití za dodržení velmi těsných 
časových podmínek. Úspěšným nepřetržitým litím bylo do základů uloženo 61 000 m3 betonu 
během 60 hodin, čímž vznikl nový světový rekord největšího objemu kontinuálního lití betonu 
u civilní stavby.

Inovativní technologie přísad do betonu byla použita i v konstrukci Shanghai Tower, aby 
byl dodržen časový rozvrh na dokončení stavby; beton obsahující přísady Master Builders 
Solutions byl vertikálně čerpán do výšky přes 560 metrů v teplotách až do 40°C.

• Při výšce 632 metrů je Shanghai 
Tower 2. nejvyšší budovou světa.

• Odborníci z Master Builders Solutions 
asistovali při dosažení světového rekordu 
v lití betonu při konstrukci základů Shanghai 
Tower.

• Základy budovy vyžadovaly celkem 
61 000 m3 betonu v jednom nepřetržitém lití.

• Beton obsahující přísady Master Builders 
Solutions byl vertikálně čerpán do výšky přes 
560 metrů v teplotách až do 40°C.

• Shanghai Tower se svými 125 podlažími 
je nejvyšší budovou v Číně.

• Shanghai Tower byla navržena tak, aby 
získala jak Zlatou certifikaci LEED, tak tři 
hvězdy v hodnocení od China Green Building.

• Nalezneme zde nejrychlejší výtah na světě, 
jehož rychlost je 20,5 m/s (73,8 km/h).

Shanghai Tower
Šanghaj, Čína
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Naše reference v Šanghaji, Čína, 
Shanghai Tower
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The Shard je 95patrový mrakodrap v Londýně, který tvoří část vývoje London Bridge Quarter. 
Při výšce 310 metrů je The Shard nejvyšší budovou ve Spojeném království a Evropské unii. 
Požadavek na provedení stavby nejvyšší evropské budovy v rekordním čase přiměl stavební 
inženýry k přehodnocení základních principů při konstrukci a užívání nových technik, kterými 
nyní mohli dosáhnout výše a rychleji než kdykoliv předtím v UK.

Masivní nepřetržité lití bylo naplánováno jako část výstavby třípatrové suterénní části 
s hloubkou 13,3 m a spotřebou 5 000 m3 betonu. Celkem 16 000 litrů přísad Master Builders 
Solutions bylo použito v rekordy lámajícím tempu ukládání betonu, které trvalo 35 hodin 
a předčilo tak stavební plány dobou i objemem litého betonu, a současně bylo nějvětším 
objemem ukládaného betonu v UK. Jádro stavby bylo za využití technologie separátního 
výložníku zalito vyztuženým železobetonem a rostlo působivou rychlostí tří metrů za den. 
Mezitím byla podzemní podlaží současně budována od shora dolů.

• Výška 310 metrů činí The Shard nejvyšší 
budovou ve Spojeném království.

• Beton obsahující přísadu MasterGlenium 
od Master Builders Solutions byl během 
konstrukce centrálního jádra čerpán do výšky 
250 metrů.

• Rekordy lámající ukládání betonu ke stavbě 
suterénu, dosavadní nejrozsáhlejší v UK.

• Skutečný čas zalití 5480 m3 betonu byl 
35 hodin, tím byl překonán jak plánovaný čas, 
tak objem betonu.

• 95% materiálů použitých k výstavbě budovy 
je recyklovaných.

• The Shard si drží mnohá prvenství: první 
jádro postavené na stavbě konstruované 
shora dolů, nejrozsáhlejší ukládání betonu 
v UK, první jeřáb se separátním výložníkem.

The Shard
Londýn, Spojené království



Naše reference v Londýně, Spojené království, 
The Shard



20 Držitelé světových rekordů –  
betonová řešení

Trump International Hotel & Tower
Chicago, Illinois

Trump International Hotel & Tower je mrakodrapem condo-hotelu v centu Chicaga. Budova je 
pojmenována po byznysmenovi a současném prezidentovi Spojených států, Donaldu Trumpovi. 
Vybavení budovy zahrnuje hotel s 339 pokoji, 486 luxusních bytových jednotek, 9 300 m2 
prostoru pro obchodníky na nábřežní promenádě, 960 parkovacích míst, restaurace, prostor 
pro pořádání banketů, klub zdraví, lázně, haly a zdobené přízemní podlaží s urbanisticky 
projektovaným upraveným veřejnosti přístupným náměstím a nábřežní promenádou.

Na základy Trump International Hotel & Tower v Chicagu, které měří 60 metrů na délku 
a 18 metrů na šířku s 3 metry hloubky, bylo potřeba přibližně 3 500 m3 betonu. Návrháři zvolili 
samozhutnitelný beton, protože stejná technologie byla úspěšně využita při stavbě Burj Khalifa 
v Dubaji. Přes 30 mixů s vyrobeným betonem muselo 600krát dojet na místo stavby. Pokládání 
trvalo 23 hodin a bylo uloženo 3 580 m3 betonu.

• Při výšce 423 metrů je Trump International 
Hotel & Tower 16. nejvyšší budovou světa 
a 4. ve Spojených státech amerických.

• Přes 30 mixů s vyrobeným betonem muselo 
600krát dojet na místo stavby. Pokládání 
trvalo 23 hodin a bylo uloženo 3 580 m3 
betonu.

• Během stavby bylo celkově vyrobeno 
137 620 m3 betonu s s přísadami od Master 
Builders Solutions.

• Teplota betonu byla omezena na maximální 
teplotu 27°C v době pokládky a na 77°C 
v konstrukci.

• Pro SCC beton byla specifikována 56denní 
pevnost v tlaku 69 MPa.
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Naše reference v Chicagu, Illinois, 
Trump International Hotel & Tower
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Master Builders Solutions CZ s.r.o.
537 01 Chrudim  K Májovu 1244 
T +420 469 607 111  F +420 469 607 112
info.cz@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.cz

Master Builders Solutions 
Systémy určené pro stavebnictví

 
  
QUANTIFIED SUSTAINABLE BENEFITS

  ADVANCED CHEMISTRY BY MASTER BUILDERS SOLUTIONS
 

Nechali jsme čísla mluvit za nás: Představili jsme některá z našich ekologicky  
nejefektivnějších produktových řešení pro výrobu betonu a prefabrikátů, pro oblast  
stavebnictví a podlahových systémů.

sustainability.master-builders-solutions.cz

Master Builders Solutions Slovakia spol s.r.o. 
SK 01009 Žilina  Na stanicu 937/26b
T +421 41 7631 483  F +421 41 7631 484
info.sk@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.sk

MasterAir
Kompletní řešení 
pro provzdušněný beton

MasterBrace
Řešení pro zpevnění betonu 

MasterCast
Řešení pro průmysl výrobků 
vyráběných ze zavlhlého betonu

MasterCem
Řešení pro výrobu cementu

MasterEase
Redukce lepivosti vysoce odolného 
betonu

MasterEmaco
Řešení pro opravy betonu

MasterFinish
Řešení pro ošetření bednění 
a zkvalitnění povrchu

MasterFlow
Řešení pro přesné zálivky 

MasterFiber
Komplexní řešení 
pro beton vyztužený vlákny

MasterGlenium
Řešení pro vysokohodnotný 
beton

MasterInject
Řešení pro injektáž betonu

MasterKure
Řešení pro ošetřování betonu

MasterLife
Řešení pro prodloužení trvanlivosti

MasterMatrix
Moderní způsob zajištění 
homogenity a tečení betonu

MasterPel
Řešení pro hydrofobizaci 
a odolnost povrchu betonu,  
a proti tvorbě výkvětů

MasterPolyheed
Řešení pro beton běžných tříd 

MasterPozzolith
Řešení pro beton nízké třídy

MasterProtect
Řešení pro ochranu betonu

MasterRheobuild
Řešení pro speciální beton

MasterRoc
Řešení pro podzemní stavby

MasterSeal
Řešení pro izolaci proti 
vlhkosti a těsnění

MasterSet
Řešení pro řízení tvrdnutí betonu

MasterSphere 
Řešení pro zaručenou odolnost 
proti mrznutí a tání

MasterSuna
Řešení pro nestandardní  
kamenivo do betonu

MasterSure
Řešení pro udržení  
zpracovatelnosti

MasterTop
Řešení pro průmyslové  
a dekorativní podlahy 

Master X-Seed
Moderní řešení pro řízení tuhnutí 
a tvrdnutí betonu

Ucrete
Řešení pro podlahy pro těžké 
podmínky 

Údaje obsažené v této publikaci jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech. Nepředstavují smluvně ujednanou kvalitu produktu a, vzhledem k mnoha faktorům, které 
mohou mít vliv na zpracování a použití našich výrobků, nezbavují zpracovatele odpovědnosti provádět vlastní šetření a testy. Dohodnutá smluvní kvalita výrobku v době přechodu rizika je 
založena výhradně na údajích v technické dokumentaci. Veškeré popisy, nákresy, fotografie, údaje o rozměrech a hmotnosti, atd. uvedené v této publikaci se mohou změnit bez předchozího 
upozornění. Je povinností uživatele našeho produktu, aby zajistil, že jsou dodržena veškerá majetková práva stejně jako stávající zákony a právní předpisy (03/2021).

® = registrovaná ochranná známka skupiny MBCC Group v mnoha zemích světa MBS-03-2021-AS-0064-CZ


