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MasterSphere: Superabsorpční polymery 
jako dokonalý systém vzduchových dutin

Od 30. let minulého století je odolnost betonu proti mrazu a tání za přítomnosti posypových solí dosahována takřka bez vyjímky 
pomocí provzdušňovacích přísad (AE). Náš tým má s použitím provzdušňovacích přísad široké zkušenosti z významných 
infrastrukturních projektů i dílčích staveb. S přísadou MasterSphere 2000 jsme se dostali do nové éry provzdušňování betonu.

Spolehlivá výroba betonu třídy XF4 od suché 
po vysoce tekutou konzistenci

Zmenšuje nároky na kontrolu kvality a snižuje míru 
reklamací

Stabilní a rovnoměrně rozptýlený systém 
vzduchových dutin, který neovlivňuje intenzita 
míchání nebo reakce s jinými přísadami, nebo 
domíchání v automixu

Nedochází ke snižování pevnostních 
vlastností betonu

Výhody, které MasterSphere přináší

MasterSphere 2000 je naše nová přísada do betonu, 
která umožňuje vyrábět velmi hutný beton odolný 
proti mrznutí a tání. Základem přísady MasterSphere 
2000, přizpůsobené pro výrobu betonu, jsou 
superabsorpční polymery (SAP). Mění mechanismus 
účinku provzdušňování z chemického na fyzické 
řešení.

Příliš nízká pevnost: 
betonové díly, které 
se musí vyměnit

Příliš nízká 
odolnost proti 
mrznutí a tání: 
beton nelze  
použít

Cílové 
rozmezí

Počet šarží 
betonu

MasterSphere

Běžná 
provzdušňovací 
přísada

Obsah vzduchových pórů

Vzorek po zkoušce odolnosti proti 
CHRL bez provzdušňovací přísady

Vzorek po zkoušce odolnosti proti 
CHRL s běžnou provzdušňovací 
přísadou

Výrazně omezuje autogenní smršťování 
a tvorbu trhlin

Umožňuje kvalitnější zhutňování 
betonových povrchů (např. průmyslových 
podlah)



Funkční struktura pórů pro zaručenou 
odolnost proti mrznutí a tání při použití CHRL

Základem přísady MasterSphere 2000 jsou superabsorpční 
polymery (SAP). Částice ihned absorbují předdefinovanou 
část záměsové vody, zvětší se a vytvoří rovnoměrně 
distribuovaná interní ložiska vody s průměrem od 50 do 
400 µm. Při hydrataci cementu se uložená voda uvolní. 
Přísada MasterSphere 2000 zůstává ve vyzrálé cementové 
matrici ve formě vzduchem vyplněných mikropórů a zajišťuje 
optimální odolnost proti mrznutí a tání.

MasterSphereGelové póry

Kapilární póry
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Malé vzduchové 
póry

MasterSphere 2000 
ve vyzrálém betonu 
po 5 hodinách od 
namíchání

MasterSphere 2000 
v čerstvém betonu 
po 2,5 hodinách od 
namíchání

MasterSphere 2000 MasterSphere 2000 
ve vyzrálém betonu 
po 7 hodinách od 
namíchání

Polymer nasycený vodou v čerstvé 
cementové pastě

Uvolnění vody do cementové matrice 
a vytvoření vzduchových pórů

Prázdný polymer a vytvoření struktury 
vzduchových pórů

Částice práškového SAP

Nasycená 
přísada 

MasterSphere

Suchá přísada 
MasterSphere

+ voda

Póry díky přísadě MasterSphere jsou stabilní bez 
ohledu na konzistenci betonu, rozdíly v surovinách 
(cement, příměsi, kamenivo) nebo vlivy okolního 
prostředí (např. teplota).

Systém vzduchových pórů neovlivňuje míchání ani 
výrobní parametry a funguje bez ohledu na reakce 
s ostatními přísadami.



Betonová směs (třída expozice: XF4) 
w/c = 0,45; 380 kg/m3 CEM I; 80 kg/m3  
vápenec

MasterAir

MasterAir

MasterSphere

MasterSphere

Reference

Reference

PCE (0,22%)
MasterAir 100 (0,10%) / PCE (0,55%)
MasterSphere 2000 (1,25 kg/m3) / PCE (0,55%)
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Funguje to – poznejte rozdíl  
při použití přísady MasterSphere

Přísada MasterSphere 2000 umožňuje spolehlivou výrobu betonu XF4 od zavlhlé po tekutou konzistenci bez narušení 
pevnostních vlastností. Produkt lze použít se všemi typy cementů podle normy ČSN EN 197. Pro dosažení maximální 
účinnosti by se měla prášková přísada přidat k suchým složkám směsi.

Vzhledem k mechanismu účinku nelze určit obsah přísady MasterSphere 2000 měřením vzduchových dutin v čerstvém 
betonu podle normy ČSN EN 12350-7.
K regulaci konzistence lze použít vysoce účinnou plastifikační přísadu (např. MasterGlenium nebo MasterEase).

Významné výhody mluví za vše: 
Menší náročnost kontroly kvality, 
snížení obsahu cementu a prevence 
nevyhovujících betonových šarží.
Pilotní zákazníci dokázali snížit své 
provozní náklady o třetinu.

Dávkování/konzistence F3 [kg/m3] Skutečné náklady podle vybrané 
případové studie

Provzdušňovací 
přísada

MasterSphere 2000

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

Superplastifikační přísada
Složka zajišťující odolnost 
proti mrznutí a tání s CHRL

Narušení povrchu [g/m2] 
podle zkoušky odolnosti proti mrznutí a tání s CHRL 
(dle německé metody CDF)

0,9

1,1

1,5

0,8

Provzdušňovací 
přísada

MasterSphere 2000

Provozní 
náklady

Kontaktujte nás!
Dokážeme vypočítat vhodné dávkování přísady MasterSphere podle konkrétního návrhu směsi.
Odbornou radu vám poskytne váš místní aplikační technik.
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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 konstrukce, hydroizolační 
systémy, těsnicí hmoty, produkty pro opravy a ochranu 
betonu, injektážní směsi, řešení pro průmyslové podlahy 
a řešení pro věterné elektrárny (turbíny). 

Naše obsáhlé portfolio:

 přísady do betonu a odbedňovací oleje
 příměsi do cementu
 produkty pro podzemní konstrukce
 hydroizolační systémy
 těsnicí hmoty
 produkty pro opravy a ochranu betonu
 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 (01/2021).

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

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

Ucrete
Řešení pro podlahy pro těžké 
podmínky 




