
 
 
 
 
 
 
 

 
MasterSuna RCA 3065 
 
 
Superplastifikační přísada pro beton s recyklovaným kamenivem. 
Přísada odpovídá normě EN 934-2. 

 

 
 
 
POUŽITÍ 
• Betonování po celý rok 
• Čerpaný beton 
• Pohledový beton 
• Recyklovaný beton 
• Beton s problematickými písky a příměsemi 
• Použití recyklované vody s vysokou hustotou 
 
 
PŮSOBENÍ 
• Prodlužuje výdrž konzistence betonu 
• Zlepšuje zpracovatelnost 
• Snižuje lepivost čerstvého betonu 
• Zlepšuje čerpatelnost 
 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
skupenství kapalné  
barva žlutá 
hustota při +20 °C cca. 1,07 kg/l 
obsah chloridů < 0,1 % 
 
 
DÁVKOVÁNÍ 
Doporučená standardní dávka je v rozmezí 0,5 – 2,0 % 
vztaženo k obsahu cementu. 
 
Optimálního účinku bude dosaženo, když se přísada 
přidá bezprostředně po prvním přidání vody (50–70% 
hrubé vody). Nepřidávejte do suché směsi. S 
dávkováním jemné vody by se mělo začít až po 2/3 a 
doby míchání za mokra. Tímto způsobem lze předejít 
přebytečné vodě v betonu. Pro dosažení optimálního 
účinku přísady doporučujeme minimální dobu míchání 
za mokra 45–60 sekund v závislosti na typu míchačky. 
 
KOMPATIBILITA 
Je vhodné kombinovat s následujícími výrobky: 
• MasterSure 965  
 
BALENÍ 
• kanystr 20 kg 
• sud 200 kg 
• kontejner 1000 kg 
 
 
 
 

 
 
SKLADOVÁNÍ 
V uzavřených, původních obalech je skladovatelnost  
6 měsíců. Materiál musí být před použitím promíchán. 
Teplota ve skladovacím prostoru nesmí klesnout pod  
+5 °C. 
 
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 
Dbejte důsledně pokynů uvedených v bezpečnostním 
listě. 
 
TECHNICKÁ PODPORA 
Příslušný spolupracovník firmy Master Builders Solutions 
CZ s.r.o. je Vám s dalšími informacemi a technickou 
podporou rád k dispozici. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
MasterSuna RCA 3065 
 
 
Superplastifikační přísada pro beton s recyklovaným kamenivem. 
Přísada odpovídá normě EN 934-2. 

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 

Divize Admixture systems  
(informace k produktům) 
Mobil: +420 724 755 574 

  

 
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. 

 
 

 


