
Green Sense®  
Concrete
Technologie betonu  
pro udržitelnou výstavbu 



Výstavba pro budoucnost

Trvalá udržitelnost je klíčovým problémem ve stavebnictví. Vzrůstající požadavky na 
vlastnosti materiálů, tenčící se zdroje a problematika ochrany životního prostředí představují 
hlavní výzvy, jimž toto odvětví musí čelit.

Společnost Master Builders Solutions si je toho vědoma již dlouho: proto podporuje vývoj 
inovativních řešení a snaží se nalézt odpovědi na naléhavé otázky dneška. Jedním 
z nejdůležitějších cílů v tomto směru je dosáhnout lepší ekologické rovnováhy budov 
způsobem, který lze změřit. Zde hraje zásadní roli složení betonu: společnost Master 
Builders Solutions díky své technologii Green Sense Concrete dodává výrobcům betonu 
a stavitelům řešení v oblasti betonu přesně odpovídající jejich potřebám, což umožňuje 
snížit vliv výstavby na životní prostředí a zvýšit její hospodárnost, změřit parametry trvalé 
udržitelnosti a dosáhnout lepších výsledků při certifikaci budov prováděné Radou pro šetrné 
budovy (Green Building  Council). 
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Pro trvalé a ekonomicky životaschopné stavby je beton 
neocenitelnou složkou. Pokud se týká celkového množství materiálu 
používaného globálně, zaujímá beton hned druhé místo po vodě. 
Neexistuje žádný jiný stavební materiál v celosvětovém měřítku, 
který by byl schopen nahradit beton, pokud jde o dostupnost, 
trvanlivost a flexibilitu použití.

Beton – klíč k udržitelné 
výstavbě
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Výroba betonu se podílí na vlivu na životní prostředí 
nezanedbatelnou měrou. Například postup výroby 
cementu používaného v betonu vytváří přibližně osm 
procent z celosvětových emisí CO2. Za zelenou 
technologií výroby betonu značky Master Builders 
Solutions je inovativní koncepce zlepšování ekologické 
rovnováhy a technických parametrů betonu a jako 
důsledek stavba z něho vytvořená.

Základním kamenem této nové technologie je individuální 
projednání konkrétního projektu našimi odborníky 
z Master Builders Solutions – značky, která představuje 
více než sto let zkušeností ve stavebnictví. Tím, že naši 
odborníci vytvoří co možná nejlepší návrh betonové směsi 

pro každý stavební projekt, a zvolí přísady do betonu od 
superplastifikačních přísad MasterGlenium až po přísady 
urychlující tvrdnutí Master X-Seed, zlepší jak 
zpracovatelnost právě vyrobeného betonu, tak i vlastnosti 
ztvrdlého betonu a činí jej přátelštějším k životnímu 
prostředí a trvanlivějším.

Z toho důvodu společnost Master Builders Solutions 
vyvinula Life Cycle Analyzer (analyzátor životnosti), 
softwarový nástroj, který kvantifikuje vliv betonu na životní 
prostředí. Výpočtem a porovnáním ekologických a 
ekonomických parametrů betonových směsí vytváří Life 
Cycle Analyzer transparentnost – klíčové kriterium při 
získávání certifikace Rady pro šetrné budovy.

V laboratořích společnosti Master Builders Solutions vědci neustále zušlechťují přísady do betonu, aby byly ještě více účinné.
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Výhody Green Sense Concrete

Pro výrobce betonu:
 § Umožňuje porovnat jednotlivé návrhy betonových 
směsí na základě ukazatelů vlivu na životní prostředí 
a ekonomické rentability

 § Přináší odpověď na dotazy zákazníků ohledně údajů 
o životním cyklu betonu 

 § Zvyšuje hodnotu betonu

Pro nákupčí: 
 § Zvyšuje hodnotu stavby tím, že měřitelným způsobem 
zlepšuje parametry její trvalé udržitelnosti

 § Poskytuje údaje o specifikacích výrobků (ekologická 
rovnováha)
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Pro stavitele:
 § Zjednodušuje a zrychluje uložení betonu
 § Šetří čas a peníze
 § Zvyšuje kvalitu betonu (viditelná kvalita povrchu 
a trvanlivost)

Pro vlastníky staveb:
 § Zvyšuje šanci na získání certifikace pro příslušnou budovu 
 § Zvyšuje hodnotu nemovitosti 
 § Zaručuje trvanlivost nosné konstrukce a nízké či nulové 
požadavky na její údržbu

 § Poskytuje údaje důležité pro hlavní systémy certifikace 
trvale udržitelných budov (BREEAM®, DGNB, LEED, HQE)

Technologie Green Sense Concrete 
zaručuje, že se beton použitý v rámci 
daného stavebního projektu ideálně 
hodí k zamýšlenému účelu. Zvyšuje 
rovněž míru předvídatelnosti procesu 
výstavby a přináší značné výhody 
výrobcům betonu, nákupčím, stavitelům 
a vlastníkům stavby.

Beton s významnými 
výhodami

Optimalizace betonové směsi z hlediska použitých surovin 
a složení zlepšuje vlastnosti jak čerstvého betonu 
(efektivnější uložení), tak i zralého betonu (delší životnost 
a lepší kvalita povrchu).

Skutečnost, že se při výrobě betonu používají složky 
pocházející z místa výroby, které šetří zdroje, má navíc 
příznivý vliv na trvalou udržitelnost a ekonomickou 
rentabilitu. Takovýto přístup přináší výhody všem, kdo 
tvoří jednotlivé články řetězce tvorby hodnot ve 
stavebnictví – od vlastníků budov přes nákupčí a stavitele 
až po výrobce betonu.
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Budova One World Trade Center 
v New Yorku

Výzvy

Trvalá udržitelnost hrála zásadní roli při výstavbě 
541 metrů vysoké nové budovy Světového obchodního 
centra One World Trade Center. Veřejnoprávní společnost 
newyorského přístavu (New York/New Jersey Port 
Authority) stanovila přísné podmínky požadující nahrazení 
portlandského cementu příměsemi na bázi cementu 
(například popílkem nebo mletou granulovanou 
vysokopecní struskou). Navíc byl vyžadován mimořádně 
kvalitní beton, aby bylo dosaženo stanovené pevnosti 
v tlaku až 97 MPa.

Výsledek

Díky technologii Green Sense Concrete bylo možné 
nahradit 71 % portlandského cementu vybranými 
příměsemi na bázi cementu, například popílkem nebo 
mletou granulovanou vysokopecní struskou. Veškeré 
konstrukční požadavky byly splněny. Vliv trvale 
udržitelného betonu na životní prostředí byl stanoven 
pomocí analýzy ekologické účinnosti. Analýza vyzdvihla 
ekologické a ekonomické přínosy, přičemž pro porovnání 
použitého betonu s referenčním betonem byl využit postup 
uznávaný organizací NSF International, nezávislou 
organizací působící v oblasti veřejného zdraví 
a bezpečnosti.

Použité produkty

MasterSure 
 §  Optimální konzistence betonu
 §  Dlouhá doba zpracovatelnosti 
 §  Vysoká počáteční i konečná pevnost 
betonu

MasterGlenium 
 §  Výrazně nižší požadované množství vody
 §  Dlouhá doba zpracovatelnosti
 §  Rychlejší tvrdnutí betonu

MasterSet 
 §  Optimalizuje dobu tuhnutí betonu pro 
potřeby každého jednotlivého projektu

 §  Reguluje konzistenci betonu pro účely 
transportu

 §  Reguluje hydrataci cementu

MasterLife 
 §  Delší životnost
 §  Mimořádná ochrana proti korozi výztuže
 §  Vyšší síranová odolnost

Použití technologie Green Sense Concrete ušetřilo:

15,000,000
kilogramů ekvivalentu CO2

25,402,200
kilowatt hodin energie

504,000
kilogramů fosilních paliv
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Použití technologie Green Sense Concrete při výstavbě One World Trade Center 
v New Yorku významně přispělo ke snížení dopadu budovy na životní prostředí.
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Kancelářská budova D 105 společnosti BASF v německém 
Ludwigshafenu předběžně získala zlatý certifikát od DGNB. 
© Architekturbüro HPP International, Düsseldorf
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Kancelářská budova D 105 
v německém Ludwigshafenu

Výzvy

Technologie Green Sense Concrete byla v Evropě použita 
poprvé při výstavbě nové kancelářské budovy společnosti 
BASF v Ludwigshafenu. Této sedmipodlažní budově 
o ploše 35 000 metrů čtverečních, která má být 
dokončena v roce 2015, byl již předběžně udělen zlatý 
certifikát Německé rady pro udržitelné budovy (něm. zkr. 
DGNB). Aby jej získala, musí celá budova splnit přísná 
kritéria týkající se výstavby, doby životnosti i demontáže. 
Systém certifikace Německé rady pro udržitelné budovy 
zohledňuje všechny důležité aspekty trvale udržitelné 
výstavby v průběhu celého životního cyklu budovy. Proces 
certifikace zahrnuje šest tematických oblastí: ekologii, 
hospodárnost, sociálně-kulturní a provozní aspekty, 
použité technologie, procesy a umístění budovy; v rámci 
celého procesu hodnocení se přikládá stejná důležitost jak 
ekonomickým aspektům trvale udržitelné výstavby, tak 
i aspektům ekologickým. 

Výsledek

Použití vysoce tekutého betonu pevnostní třídy F6, jemuž 
byla dána přednost před obvykle používaným betonem 
pevnostní třídy F3/4, přineslo následující výhody:

 §  Vysoce tekutý beton, v němž nedochází k rozmísení a do 
něhož není nutno přidávat vodu 

 §  Efektivní nehlučné uložení (menší nároky na pracovní sílu; 
velmi malá nutnost ručního hutnění; nižší potřeba kontroly)

 §  Beton s vysokou životností a esteticky příjemným 
povrchem

Použité produkty

MasterGlenium SKY
 §  Významné snížení vody
 §  Dlouhá zpracovatelnost
 §  Zrychlený vývoj pevnosti

MasterMatrix
 §  Vysoká trvanlivost betonu
 §  Uložení bez potřeby hutnění, bez 
škodlivých vibrací a hluku

 §  Až pětinásobné zvýšení produktivity práce

Zlepšení dosažená použitím technologie Green Sense Concrete:

30 %
Snížení emisí CO2 v porovnání 
s průměrnými soubory dat betonu 
z německé databáze Ökobaudat

50 – 70 %
méně ručního hutnění v porovnání 
s obvyklým betonem

45 %
Snížení emisí CO2 v porovnání 
s betonem s obsahem 
portlandského cementu CEM I
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Vyjádření udržitelnosti 
v číslech

Pro certifikaci prováděnou Radou pro šetrné budovy mají 
význam pouze taková zlepšení v oblasti trvalé 
udržitelnosti, která lze změřit. Značka Master Builders 
Solutions vyvinula Analyzátor životního cyklu, aby bylo 
možné vyjádřit vlivy betonu na životní prostředí pomocí 
srovnatelných údajů. Tento softwarový nástroj provádí 
výpočet ekonomických a ekologických parametrů 
betonových směsí a vzájemně je porovnává. K faktorům, 
které se při výpočtu zohledňují, patří: náklady, těžba 
surovin, spotřeba energie při míchání a ohřívání, doprava, 
recyklovatelnost a likvidace betonu. Zohledňuje se celý 
životný cyklus betonu od surovin až po recyklaci nebo 
likvidaci betonu. Master Builders Solutions zdůrazňuje, že 
je důležité neomezit se jen na jednotlivé ukazatele, 
například na emise oxidu uhličitého, nýbrž zahrnout do 

výpočtu co možná nejvíc faktorů a porovnat je na základě 
vzájemných vazeb. Výsledkem je zevrubná analýza 
ekologického a ekonomického životního cyklu, která 
ukazuje, jak může beton přispět ke zvýšení trvalé 
udržitelnosti, a která poskytuje údaje důležité pro hlavní 
systémy certifikace trvale udržitelných budov. 

BREEAM® je registrovaná ochranná známka společnosti BRE Global Limited a používá se 
s výhradným povolením. Všechna práva vyhrazena.
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LIFE CYCLE
ANALYZER

Těžba surovin Výroba stavebních 
materiálů

Výroba betonu

VýstavbaŽivotnost 
konstrukce

Likvidace a recyklace 
materiálů

ANALYZÁTOR 
ŽIVOTNOSTI
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Ideální 
beton

Existuje mnoho různých typů betonu. Díky kvalitnímu 
betonu se zvyšuje míra předvídatelnosti a efektivity 
stavebních projektů a jejich šetrnost k životnímu prostředí; 
kvalitní beton snižuje náklady a zvyšuje životnost stavby. 
Uvedených výhod lze u betonu využít pouze při 
inteligentním postupu jeho výroby. Zde hrají klíčovou roli 
přísady do betonu: umožňují měnit vlastnosti betonu dle 
potřeby a upravit je v souladu se specifickými požadavky 
libovolného stavebního projektu. Přísady do betonu 
mohou například zvýšit tekutost betonu natolik, že jej lze 
pumpovat svisle do výšky přesahující několik stovek 

metrů, zkrátit dobu tvrdnutí, je-li rychlost tím 
nejdůležitějším hlediskem, a upravit jeho vlastnosti tak, 
aby jej bylo možno bez problémů uložit jak při mimořádně 
nízkých, tak i při mimořádně vysokých teplotách. Ideální 
beton neexistuje, jeho složení lze však optimálně 
navrhnout tak, aby se dokázalo vypořádat s jednotlivými 
výzvami konkrétního stavebního projektu. Odborné 
znalosti našich specialistů z Master Builders Solutions 
spočívají právě ve schopnosti vytvořit návrh takovéto 
betonové směsi.

Zaměstnanci společnosti 
Master Builders Solutions testují 
samozhutnitelný beton při výstavbě 
budovy Kompetenčního centra 
divize Construction Chemicals 
společnosti Master Builders Solutions 
v německém Trostbergu. 
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Přísady do betonu zvyšují energetickou účinnost výroby betonu, 
zvyšují jeho životnost a snižují jeho dopady na životní prostředí.
V naší nabídce naleznete přesně to, co hledáte, ať je již Váš 
požadavek jakýkoli: od plastifikačních přísad a přísad urychlujících 
tuhnutí a tvrdnutí, až po zpomalující a provzdušňovací přísady. 
Naši odborníci Vám díky svým bohatým zkušenostem pomohou při 
výběru správné přísady. Podívejme se podrobněji na dva příklady.

Široký výběr 
přísad do betonu

Master X-Seed 

Master X-Seed je přísada urychlující tuhnutí a tvrdnutí, 
která výrazně zvyšuje náběh počátečních pevností 
betonu. Beton obsahující přísadu Master X-Seed tuhne při 
teplotě 20 °C stejně rychle, jako by tuhl beton bez takovéto 
přísady při teplotě 60 °C. K urychlení procesu tuhnutí 
betonu tedy není třeba dodávat další teplo, v důsledku 
čehož se sníží emise oxidu uhličitého. Při použití přísady 
Master X-Seed je poprvé možno přidat do 

betonové směsi při její výrobě očkovací krystaly – 
synteticky vyrobené krystaly Crystal Speed Hardening 
jemně rozptýlené v předem připravené suspenzi. Tento 
postup známý jako „očkování“ významně urychluje proces 
tvrdnutí betonu v počátečních fázích hydratace cementu. 
Master X-Seed tímto způsobem optimalizuje postup 
výroby betonu, zvyšuje jeho kvalitu a snižuje spotřebu 
energie a emise oxidu uhličitého.

Krystaly Master X-Seed  
v měřítku 960:1.
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Ve vodě rozpustné polymery 
modifikátoru viskozity MasterMatrix 
se uspořádavají do matrice 
automaticky. Snímek ukazuje matrici 
při zvětšení 1250: 1.

MasterMatrix 

Přísada MasterMatrix dodává betonu stabilitu a propůjčuje 
mu samozhutnitelné vlastnosti. Beton není třeba ručně 
hutnit, čímž se vyhneme vysoké hlučnosti a vibracím, 
které jsou zdraví škodlivé. Díky jedinečnému působení 
této přísady v betonu lze snížit množství jeho jemných 
složek (například cementu). Tím se zase dosáhne vyšší 
ekologické účinnosti betonu. MasterMatrix navíc 
usnadňuje uložení betonu, čímž se uspoří až 40 %  

pracovních hodin. Tímto způsobem lze dosáhnout až 
pětinásobného zvýšení produktivity práce. MasterMatrix 
má složení na bázi inteligentních iontových polymerů 
patentovaných společností Master Builders Solutions, 
které interagují jak vzájemně mezi sebou, tak i s okolními 
molekulami vody za vzniku molekulární sítě. Tím se 
vytvoří vodní obal a vysoce strukturovaná tmelicí pasta: 
inteligentní molekuly se uspořádají do maticové struktury. 
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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.



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-0012-CZ




