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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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Lepší vlastnosti a trvanlivost  
prostřednictvím zdokonalené sítě

Beton je navržen tak, aby odolával případným trhlinám, 
protože se jedná o křehký materiál. Jakmile vnitřní nebo 
vnější síly překročí jeho maximální únosnost, objeví se 
praskliny. Trhliny mohou omezit trvanlivost betonu, porušit 
betonové prvky a tím se výrazně naruší estetika.

Proto je nutné vnitřní vyztužení betonu, které rozloží pnutí 
a deformaci, zajistí požadovanou tažnost k omezení velikosti 
trhlin a napomáhá k tomu, aby se betonové prvky chovaly 
jako pružný materiál.

Naši odborníci nabízejí pod značkou Master Builders 
Solutions ucelenou řadu vláken. Pro každé použití existuje 
v řadě MasterFiber řešení; tato řešení jsou uvedena 
v pomocném seznamu pro výběr na konci brožury.

V případě správného návrhu vytvářejí výrobky z řady 
MasterFiber v betonu zvlášť účinnou vnitřní výztužnou síť, 
a to jak s normální ocelovou sítí, tak bez ní. Výrobky z řady 
MasterFiber mají výjimečnou kombinaci vlastností: jsou 
optimalizovány tak, aby měly pevnost při pouze malém 
vlivu na reologické chování čerstvého betonu.

Tato síť je vytvářena z mimořádně velkého množství 
rozptýlených vláken, přičemž betonu dává následující 
charakteristiky:
 
 Zvyšuje odolnost proti trhlinám vzniklým při smršťování.
 Zamezuje odlupování betonu během požáru.
 �Dodává betonu lomovou houževnatost.
 �Zlepšuje mechanické vlastnosti betonové konstrukce.

Namísto použití ručně spojovaných žebírkových tyčových 
výztuží lze mnoho konstrukcí vyztužit pomocí řešení z řady 
MasterFiber, a to s dvěma hlavními výhodami: 

��Bezpečnost a nákladová efektivnost.  
Toto vyztužení je již integrováno do betonové směsi  
a je rovnoměrně rozloženo. Eliminuje se tím problém 
správného umístění ocelových prutů, který je příčinou 
potřeby nákladné práce a také zdrojem nebezpečí pro 
osoby na staveništi a pro konstrukci, pokud dojde 
k umístění do nesprávné polohy.

��Trvanlivost a udržitelnost. 
Vzhledem ke kompatibilitě s alkalickým prostředím 
betonu nenese toto vyztužení žádné riziko koroze 
a nevzniká žádný požadavek na ochranné krytí 
betonem. Znamená to, že lze vytvářet štíhlé a lehčí 
konstrukce, což přispívá ke zvýšení udržitelnosti 
staveb.

Renovace fasády staré budovy tenkostěnnými panely 
(tloušťky 3 mm) za použití vysokopevnostního betonu 

vyztuženého vlákny MasterFiber a s vnější tepelnou 
izolací, iMat projekt.
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Plastické smršťování je způsobeno změnou objemu,  
ke které dochází ve všech čerstvých materiálech na bázi 
cementu po uložení, je-li směs stále plastická a pokud 
ještě nedosáhla žádné významné pevnosti. V případě 
omezení tohoto smršťování může dojít k tvorbě trhlin.

Jednou z nejúčinnějších metod k omezení tvorby trhlin  
při plastickém smršťování je síť z vláken řady MasterFiber. 
Vzhledem k vytvořené síti na sebe vlákna vzájemně 
působí, a omezují tak smršťování a vývoj pnutí. Při použití 
obsahu vláken o objemu cca 0,1 % se celková plocha 
trhlin zmenší o 30 až 40 %.

Řada MasterFiber – zvyšuje odolnost 
proti tvorbě trhlin při smršťování

MasterFiber 012 a MasterFiber 018
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Při použití v kombinaci s výrobkem MasterLife SRA, 
přísadou pro omezení smršťování (SRA – shrinkage 
reducer admixture), která reguluje povrchové napětí  
v pórech v betonu, snižuje síť řady MasterFiber pnutí  
a deformaci vznikající smršťováním bez dopadu na  
pevnost v tlaku a modul pružnosti.

Tento systém zajišťuje mimořádně tekutý beton, který lze 
snadno čerpat a ukládat. Vlákna působí na způsob migrace 
vody betonem, přičemž zajišťují rovnoměrnější vlhkostní 
profil (typický v deskách a dlažbě) a nabízí výhody oproti 
použití ocelové sítě, kterou je obtížné umístit do správné 
polohy. To vše znamená snadno použitelné řešení, které 
šetří práci a jehož výsledkem je lepší kvalita provedení.

Průběh vývoje smršťování při použití přísady MasterLife SRA
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Řada MasterFiber – dodává  
betonu lomovou houževnatost

Houževnatost, schopnost materiálu odolávat šíření trhlin  
a schopnost zkoušeného vzorku odolávat kolapsu je 
požadováno v mnoha oblastech použití: průmyslové 
podlahy, konstrukce v dopravním stavitelství, konstrukce 
ve styku s mořskou vodou, zavěšené fasádní panely 
a ostění ze stříkaného betonu v podzemních stavbách.

V betonu s trhlinami s vysokým počtem optimálně 
tvarovaných makrovláken řady MasterFiber nese síť, 
která spojuje povrchy betonu s trhlinami, další zatížení 
přenosem zatížení přes přemostěnou trhlinu do 
nepoškozených betonových dílů.

Prostorový účinek sítě z vláken účinně nahrazuje tradiční 
ocelovou síť používanou ke snížení velikosti trhlin.

V závislosti na použití lze optimální sítě dosáhnout 
s použitím ocelových a/nebo syntetických makrovláken 
řady MasterFiber. Syntetická makrovlákna mají několik 
výhod:
  
��Významné snížení opotřebení míchacího zařízení.
�Lepší tekutost a mnohem menší segregace.
��Bez koroze a bez nutnosti ochrany proti korozi.
��Lepší rozložení v betonu v důsledku jejich dobrých 

povrchových vlastností.

Při stříkání zlepšují syntetická vlákna, jako je výrobek 
MasterFiber 150, soudržnost betonové směsi a napomáhají 
snadné čerpatelnosti na dlouhé vzdálenosti.

Při použití litého betonu zajišťují syntetická makrovlákna, 
například výrobek MasterFiber 240, snadnou manipulaci 
s dobrým rozptýlením v normálním nebo samozhutnitelném 
betonu a zvyšují bezpečnost a trvanlivost betonového prvku.

Hodnocení houževnatosti C50  
při různém dávkování vláken
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Inovace při konstrukčním návrhu klade stále větší důraz 
na použití stavebních materiálů, které umožňují vytváření 
lehčích, silnějších, bezpečnějších, pružnějších a trvanlivějších 
konstrukcí, které jsou rovněž nákladově efektivní.

Začlenění vysokopevnostních vláken zvyšuje ve srovnání  
s nevyztuženým betonem pevnost betonu v tahu, ohybu, 
střihu, krutu a dodává také tažnost za působení tlaku, 
kterému čelí například při použití ve sloupech.

Možnost zmenšení tloušťky betonu vyhnutím se 
minimálnímu krytí ocelové sítě z důvodu problému s korozí 
může v případě panelů izolované fasády zajistit lehčí 
řešení s větším prostorem pro izolační materiál namísto 
ušetřeného betonu.

Naše rozptýlená výztuž MasterFiber může nabídnout 
značné výhody oproti tradičním řešením, jako je svařovaná 
drátěná síť:

��Není nutné manipulovat s ocelovými kostrami výztuže  
a umísťovat je do forem.

�Bez rizika koroze.
�Umožňuje návrh nového, efektivnějšího tvaru.
�Lze vytvářet štíhlé a lehčí konstrukce.
 
S nejnovějším optimalizovaným betonem s velmi vysokou 
pevností (VHPC – Very High Performance Concrete) 
a výrobky řady MasterFiber 400 lze při použití ve 
stavebnictví a architektuře provádět při návrhu nová 
zlepšení.

Řada MasterFiber – zlepšuje mechanické 
vlastnosti betonové konstrukce

Chování betonu vyztuženého vlákny MasterFiber Zkouška pevnosti v tahu za ohybu
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MasterFiber – chrání beton před  
rozpádáním v podmínkách požáru

Při vysokých teplotách (jako např. během požáru) se 
vlhkost v betonu mění na páru. Protože teplota stoupá 
vyšší rychlostí, než jakou může unikat pára, způsobuje 
rostoucí tlak namáhání tahem, které se stává příliš 
vysokým na to, aby mu beton odolával. Beton se potom 
rozpadá poměrně „lavinovitým“ způsobem.

Rozpadání má při požáru za následek rychlý úbytek 
povrchových vrstev betonu. Způsobuje vystavení střední 
části betonu teplotám hoření, čímž se zvyšuje rychlost 

přenosu tepla do střední části betonu a jeho vyztužení.
Při ochraně stavebních konstrukcí proti rozpadání betonu 
je zvlášť účinná síť z vláken řady MasterFiber. Při požáru 
se monofibrilní polypropylenová mikrovlákna o průměru  
30 μm v povrchu betonu velmi rychle taví, přičemž se 
rychle vytvářejí mikrokanály, kterými se může uvolňovat 
tlak páry. K odolání při nejtěžší požární zkoušce (RWS)  
bez škodlivého účinku na únosnost stačí obsah vláken  
1 kg/m3.

Standardní požární křivky používané při zkouškách CTRL
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Široká podpora pro vaše potřeby
na základě našich zkušeností

Díky svým rozsáhlým zkušenostem s formulací návrhu 
směsi poskytují odborníci pod značkou Master Builders 
Solutions svým zákazníkům širokou podporu při hledání 
alternativ k typickému vyztužení ocelovou sítí.

V každé zemi je k dispozici určený specializovaný 
odborník pro nalezení vhodného přizpůsobeného řešení, 
přičemž je zohledněno následující:

  Návrh řešení softwarem ve spolupráci s technickým 
týmem za účelem určení správné tloušťky a dávkování 
vláken tak, aby vyhovovaly požadavkům norem.

  Návrh betonové směsi, která by měla mít správnou 
konzistenci a přizpůsobenou křivku zrnitosti k dosažení 
optimální reologie pro požadované dávkování vláken.

  Správný druh vlákna, vybrané z uceleného sortimentu 
výrobků značky Master Builders Solutions.

Řešení

Návrh betonové 
směsi

Vyztužení  
vlákny

Návrh  
výrobku

1

2 

 3 
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MasterFiber 012 a MasterFiber 018 MasterFiber 150

MasterFiber 240 MasterFiber 400

MasterFiber 482 MasterFiber 530
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MasterFiber –  
průvodce výběrem produktu
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Plastické smršťování •

Smršťování vysycháním • • •

Požární ochrana 
 •

Houževnatost ve stříkaném betonu • •

Houževnatost v litém betonu • •

Mechanická odolnost po vzniku trhlin  
v betonu s nízkou/střední pevností  
(< C50 / 60)

• •

Mechanická odolnost po vzniku  
trhlin v betonu s vysokou pevností  
(C55 / 67-C100 / 115)

• •

Mechanická odolnost po vzniku trhlin v betonu  
s velmi vysokou a ultra vysokou pevností 
(> C100 / 115)

•
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Hybridní konstrukce z oceli, tenkostěnných panelů a benátských žaluzií 
z vysokopevnostního betonu vyztuženého vlákny MasterFiber. R&D projekt 
vyvinutý ASCAMM \ iMat – Construction Technologies



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

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 

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 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

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 (06/2021).

® = registrovaná ochranná známka skupiny MBCC Group v mnoha zemích světa 


