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MasterColor 100 jsou práškové pigmenty od Master Builders Solutions pro beton a maltu. 
MasterColor 100 je k dispozici v 9 odstínech odpovídajících kategorii B (pro železobeton) 
dle ČSN EN 12878: barevné pigmenty pro stavební materiály na bázi cementu a/nebo vápna.

Mastercolor 100 je určen pro architektonické, deaktivované a drenážní betony, betonové desky, 
městský mobiliář ...

MasterColor 100
Pigmenty do betonu

Váš barevný beton

Charakteristika MasterColor 100

Barva Druh Objemová hmotnost g/ml

Žlutá oxid železitý 4,2

Okrová oxid železitý 4,1

Červená oxid železitý 3,2

Hnědá oxid železitý 3,8

Černá oxid železitý 3,4

Intenzivní černá oxid železitý a uhlíková čerň 1,7

Bílá oxid titaničitý 3,6

Zelená* oxid chromitý 4,5

Modrá* oxid hlinitý, kobalt a chrom 4,1

 
* K dispozici pouze na objednávku 



Dávkování
  V závislosti na složení betonu a požadované barvě se dávkování pohybuje od 0,5 do 6 % z hmotnosti cementu.

Výhody
  Snadná manipulace.
  Intenzivní barevnost.
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MasterPel 793
MasterPel 793 je prostředek působící proti výkvětům a zároveň je to zesilovač barvy. Dodává betonu perleťový efekt 
během prvních měsíců, což je kritické období pro vznik výkvětů.

Princip  
  Omezení pronikání vody do betonu, což je klíčový parametr při vzniku výkvětů.

Výhody 
  Zesiluje barvu betonu.
  Použitelné pro běžné i okamžité vyjmutí betonu z formy.

MasterPel SP 3000
MasterPel SP 3000 je ochranný výrobek odpuzující vodu a olej, který je určený pro beton nanášený postřikem.

Výhody 
  Omezení rizika výkvětů.
  Nemění barvu betonu.
  Dobře odolává stárnutí.
  Použitelný na separaci.
  Použitelný pro deaktivované, barevné a architektonické betony.

Ochrana betonu



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.



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 (04/2021).

® = registrovaná ochranná známka skupiny MBCC Group v mnoha zemích světa MBS-04-2021-AS-0133-CZ

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.
Na stanicu 937/26b  010 09 Žilina
T +421 41 76 314 83  F +421 41 72 345 92
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 


