
 
 
 
 
 
 
 

 

MasterRoc TSG 6 
 

Těsnění koncové obálky štítu u plnoprofilových tunelovacích strojů. 

 
 

POPIS VÝROBKU 
• MasterRoc TSG 6 je tuk pro těsnění koncové obálky 

štítu u plnoprofilových tunelovacích strojů.  

• Účinně utěsňuje mezeru mezi obálkou štítu a 
betonovými dílci, aby se bránilo přitékání vody, 
injekční směsi a zeminy.  

• Jeho složení je navrženo tak, aby odolával velkým 
tlakům vody a zeminy a měl výbornou čerpatelnost  
a přilnavost ke všem typům povrchů. 
 

OBLASTI POUŽITÍ 
Ražby tunelů plnoprofilovými tunelovacími stroji se 
štítem vybavenými kartáčovým těsnicím systémem. 
 

CHARAKTERISTIKY A VLASTNOSTI 
• Výborné těsnicí vlastnosti 

• Výborná přilnavost ke všem kovovým nebo 
betonovým povrchům  

• Výborná čerpatelnost  

 
BALENÍ 
MasterRoc TSG 6 se dodává ve standardních 
ocelových sudech 70 nebo 250 kg upravených pro 
vynášecí čerpadla. 

 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
Forma Homogenní pasta 

Barva Béžová 

Zápach Slabý zápach 

Hustota [kg/m3] 20°C 1500 ± 10 

Konzistence  
ASTM D 217 [1/10 mm] 
Viskozita (20°C, přibl.) 

@ smyková rychl. 0,1/s 

@ smyková rychl. 100/s 

230±20 
 
 
580 Pa*s 
115 Pa*s 
 

zkouška těsnění podle 
Matsumary  

 
34,3 bar 

Těkavost                                
ASTM D 972 

Bod kapání                ISO 
2176 

< 2% 
 
> 170°C 

Tepelný rozklad > 180°C 

Sulfátový popel > 50% 

Nerozpustné látky 

Odolnost proti ostřikování 
vodou ASTM D 4049 

> 50% 
 
< 5% 

SPOTŘEBA 
• Typická spotřeba se pohybuje mezi 0,8 a 1,5 kg/m2 

plochy vnějšího líce dílce, ale může se dostat i mimo 
tento rozsah.  

• Spotřeba závisí na mnoha faktorech, jako jsou stav 
povrchu dílce ostění, ražby v oblouku, stav kartáče, 
injekční tlaky apod. 

 
SKLADOVÁNÍ 
• MasterRoc TSG 6 by se měl skladovat při teplotách  

5 – 35°C. Skladuje-li se v originálních pevně 
uzavřených sudech, je jeho skladovatelnost  
12 měsíců.   

 
 

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 
Dbejte důsledně pokynů uvedených 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 TSG 6 
 

Těsnění koncové obálky štítu u plnoprofilových tunelovacích strojů. 

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: +420 724 051 855 
 

  

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. 

 
 

 
 
 


