
Řada MasterKure
Účinná redukce smrštění
ke zvýšení trvanlivosti betonu



Řada MasterKure
Rozhodující pro odolnost a trvanlivost betonu

Řada MasterKure
Ošetření povrchu betonu proti odpaření vody 
pro všechny oblasti betonářského průmyslu

Přínosy
Odborníci společnosti Master Builders 
Solutions vyvinuli inovativní řadu prostředků 
pro ošetření betonu pro všechny segmenty 
betonářského průmyslu.

  Inovativní výrobky, včetně emulzí bez 
rozpouštědel, přípravků pro ošetření betonu 
s barvivem s vysokou odrazivostí slunečního 
záření a výrobků ředěných rozpouštědlem 
pro okamžitou tvorbu povrchové vrstvy 
k zajištění maximální trvanlivosti betonu.

   Vyšší odborné znalosti založené na 
dlouholetém know-how v oblasti 
kombinovaného použití přísad do betonu 
a přípravků pro ošetření betonu.

  Služba s přidanou hodnotou v oblasti 
vypracování specifikace a optimalizace 
návrhu betonové směsi.

Naše reference v Niederfinow (Německo): základy pro jachtový přístav



Prostředí
I nejlépe provedený beton je bezcenný, jestliže 
jeho povrch není kompaktní, odolný a bez trhlin. 
Povrch čerstvě položeného betonu je jeho 
nejslabší stránkou a musí být chráněn, aby bylo 
dosaženo úplné potenciální kvality. Důležité je 
to zejména u moderního vysokohodnotného 
betonu s nízkým vodním součinitelem.

Za tímto účelem nabízejí odborníci Master 
Builders Solutions ucelenou řadu vysoce 
kvalitních přípravků pro ošetření betonu. Pro 
stavební průmysl mají tekuté postředky pro 
ošetření betonu, které vytvářejí povrchovou 
vrstvu, oproti tradičním postupům ošetřování, 
jako jsou plastové fólie nebo postřik vodou, 
mnoho výhod. Požadavky na ně se liší podle 
klimatických podmínek a předpisů země, ve 
které jsou použity. Kromě toho každý segment 
trhu vyžaduje, aby přípravky pro ošetření 
betonu vykazovaly jiné charakteristiky, a to 
podle potřeb daného použití. 

Požadavky
Naše řada MasterKure splňuje všechny různé 
požadavky trhu. Hlavní charakteristikou 
přípravku pro ošetřování betonu je zadržování 
vody v betonu; potřebu vysokého zadržování 
vody sdílejí všichni uživatelé přípravků pro 
ošetřování betonu. U různých druhů použití 
musejí být splněny i další požadavky, a to podle 
segmentu trhu.

Dodavatel stavby potřebuje dobrou přilnavost na 
svislých plochách a očekává, že se přípravek pro 
ošetření betonu bude schopen chovat jako 
podkladový systém pro následné úpravy 
povrchu. Podlahový trh požaduje pro ošetření 
betonu snadno odstranitelný povlak za účelem 
dosažení vysoké schopnosti vazby podkladu pro 
následné nátěry. Při stavbě silnic je důležitým 
požadavkem omezení nárůstu teploty v betonu 
vystavenému intenzivnímu slunečnímu záření.

Technologie
Odborníci Master Builders Solutions nabízejí 
ucelenou řadu prostředků pro ošetření betonu. 
Pro zajištění úplné hydratace během prvních 
hodin a k usnadnění uhlazení povrchu je 
doporučován přípravek pro snížení ztrát 
odpařením. Přípravky pro ošetření betonu bez 
rozpouštědel na bázi vodních emulzí vosku jsou 
mimořádně účinné, šetrné k životnímu prostředí 
a hospodárné při použití. Prostředky pro 
ošetření betonu s bílým barvivem slouží 
k dalšímu účelu, a to snižování růstu teploty 
v betonu vystavenému slunečnímu záření. 
Ideální řešení pro zajištění vysoké účinnosti 
v kombinaci s včasnou aplikací a rychlým 
vytvořením povlaku nabízí výrobek na bázi 
polymerních pryskyřic rozpuštěných 
v organickém rozpouštědle.

Aplikace přípravku řady 
MasterKure na stavbě 
po položení betonu.

Trhliny ze suchého smrštění u mladého betonu



Řada MasterKure
Rozhodující pro odolnost a trvanlivost betonu

1)  Ověřte, zda na betonu 
nezůstala žádná voda  
a zda z povrchu betonu  
zmizel počáteční lesk.

2)  Vazba je udržována za 
pomoci lepidel na dlaždice, 
nátěrových systémů 
a pojivových systémů.

Přehled produktů řady MasterKure
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Použití

 Na čerstvý beton • •

 Na matný suchý beton1) • • • •

 Na nově ztvrdlý / odbedněný beton • • •

Zadržování vody

 Vynikající • • •

 Dobré • •

Tvorba povrchové vrstvy

 Rychlá • •

 Standardní • • •

Hlavní výhody

 Vyšší kvalita povrchu • • • •

 Následné úpravy povrchu 2) • •

 Omezení růstu teploty v betonu •

  Prostředek pro omezení ztrát odpařením / 
pomocný prostředek pro uhlazení povrchu •

Odstranitelnost

 Otryskáváním • •

 Tlakovým mytím • •

Normy a směrnice

 ASTM C 309-03 (US) •

 AFNOR NF P 18-370 (FR) •

 TL NBM-StB 09 (DE) • •

 Směrnice SILKO (FIN) •

Popis

 Disperze polymerní pryskyřice • •

 Emulze parafinového vosku • •

 Povrchově aktivní látka •

 S bílým barvivem •

 Bez rozpouštědel • • • •



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 (03/2021).

® = registrovaná ochranná známka skupiny MBCC Group v mnoha zemích světa MBS-03-2021-AS-0021-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. 
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 dekorativní podlahy 

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

Ucrete
Řešení pro podlahy pro těžké 
podmínky 




