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Smart Dynamic Concrete – nová  
generace vysoce tekutých betonů

Požadavky průmyslu
V dnešním rychlém a konkurenčním prostředí je hlavní 
starostí stavebního průmyslu efektivnost procesu za účelem 
úspory času a finančních prostředků. Takové úspory jsou 
umožněny prostřednictvím tekutějších betonů.

V kombinaci s rostoucím tlakem na zvýšení udržitelnosti čelí 
průmysl transportbetonu následujícím problémům:

  Poptávka po robustních a tekutějších betonech pro běžné 
použití.

  Požadavky na delší trvanlivost, což vyžaduje dokonalé 
pokrytí vyztužení cementovým tmelem, aby se prodloužila 
životnost konstrukcí.

  Energetická účinnost za účelem snížení emisí CO2.

Pro dokonalé a současné splnění všech těchto požadavků by 
bylo zapotřebí, aby beton splňoval vzájemně si odporující 
požadavky: nákladovou efektivnost, samoz hutnitelnost 
a robustnost. Aby bylo možné vyřešit toto dilema, vyvinuli 
odborníci pod značkou Master Builders Solutions revoluční 
koncept Smart Dynamic Concrete – koncept pro novou 
generaci velmi tekutých betonů.

Koncept
Koncept Smart Dynamic Concrete sestává z návrhu robustní 
směsi s méně než 380 kg jemných podílů, přizpůsobené 
superplastifikační přísady MasterGlenium a nového 
a jedinečného přípravku MasterMatrix, nejmodernějšího 
přípravku pro úpravu viskozity (VMA – Viscosity Modifying 
Agent), výlučně pod značkou Master Builders Solutions, jako 
klíčové složky tohoto revolučního konceptu. Vzhledem 
k inteligentním a samoorganizujícím se molekulám přípravku 
MasterMatrix lze nyní návrhy betonové směsi v jedinečném 
rozsahu optimalizovat, a dosahovat tak nepřekonatelných 
úrovní vlastností. Vytváří totiž novou generaci betonu, u které 
jsou spojeny přínosy tradičně vibrovaného betonu s přínosy 
samozhutnitelného betonu, jejíž výroba je snadná a která je 
robustní pro běžné použití: Smart Dynamic Concrete.

Smart Dynamic Concrete
Tento koncept je vhodný pro zlepšení vlastností betonů 
v konzistenci S4 a S5 tak, aby dosahovaly vyšší úrovně se 
samozhutnitelnými vlastnostmi, výroba tohoto betonu je stejně 
snadná jako u standardního betonu.

Betonářskému průmyslu umožňuje dosahovat lepší 
hospodárnosti stavebního procesu, delší trvanlivosti betonu 
a vyšší energetické účinnosti za účelem úspory času 
a finančních prostředků a snížení emisí CO2. Není doporučen 
jako náhrada pro typické oblasti použití samozhutnitelného 
betonu s požadavkem na extremní kvalitu pohledového 
betonu.

Základní součástí konceptu je výrobek MasterMatrix. Sestává 
z polymeru rozpustného ve vodě, kterým se modifikují 
reologické vlastnosti betonové směsi. Vzhledem k jeho 
flexibilním možnostem působení dodává přísada 
MasterMatrix směsi takovou úroveň viskozity, která umožňuje 
dosažení správné rovnováhy mezi tekutostí, prostupností 
a odolností proti rozměšování – zjevně protikladných 
vlastností.
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Naše reference v Barberino di Mugello (Itálie):  
Viadukt Aglio na dálnici A1 postavený  
TOTO S.p.a. Construzioni Generali  
© Fotos: Edoardo Montaina



4 MasterMatrix
Moderní způsob úpravy reologických vlastností

Mechanismus působení

Reologie směsi je charakterizována zejména dvěma 
parametry: mezí kluzu a plastickou viskozitou. V koncepci 
inteligentního dynamického betonu jsou tyto dva parametry 
upravovány optimalizovaným návrhem betonové směsi. Mez 

kluzu je speciálně upravována superplastifikační přísadou 
MasterGlenium a plastická viskozita stabilizační přísadou 
MasterMatrix.

Standardní přísada pro úpravu viskozity (VMA – Viscosity Modifying Agent) 
stabilizuje nestabilní beton zvýšením meze kluzu při mnohem menším zvýšení 
plastické viskozity. Po přidání 10 l / m3 vody se však směs vrátí do nestabilní 
oblasti.

Po přidání 10 l / m3 vody zůstává směs stále ve stabilní 
oblasti.

Referenční bod

Nestabilní oblast

+10 l / m3

vody

Referenční bod

Stabilní oblast

Nestabilní oblast

+10 l / m3

vody

Stabilní oblast
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Jedinečný způsob optimalizace návrhu směsi nyní umožňuje 
nahradit kvantitu betonového tmelu jeho kvalitou, 
a dosáhnout tak samozhutnitelných vlastností a současně 
i stability betonu.

Výrobek MasterMatrix, patentovaný pod značkou Master 
Builders Solutions, sestává z inteligentních polymerů 
s iontovou vazbou s vysokou molekulární hmotností, které 
reagují mezi sebou a zejména s molekulami vody, čímž 
vytvářejí vodní obal, a tím i vysoce strukturovaný cementový 
tmel.

Doplňkovým mechanismem působení, který zesiluje účinnost 
tohoto systému, je současná adsorpce molekul přípravku 
MasterMatrix na více než jedné jemné částici cementu nebo 
jemného písku, což vede k jevu tvorby můstků, který vytváří 
ještě účinnější molekulární síť.

Díky účinné úpravě reologických parametrů se dosahuje 
vyšší homogenity směsi, minimálního rozptylu energie 
a minimalizace objemu tmelu, a tím i obsahu jemných částic 
v návrhu směsi.

Inteligentní polymery v přípravku MasterMatrix, které se 
samoorganizují do struktury podobné matrici:

Polymer Vodní 
obal

Molekuly 
vody
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Přínosy pro betonářský průmysl
V oblasti hospodárnosti, ekologie a ergonomie

Náš inovativní koncept splňuje stávající a stále rostoucí 
poptávku po tekutějších betonech, přičemž průmyslu nabízí 
tyto výhody:

1. Ekonomické:
Díky jedinečnému mechanismu působení v betonu lze 
dosáhnout úspor jemných podílů (< 0,125 mm). Stabilní beton 
s vysokou tekutostí se vyrovnává téměř sám, a umožňuje tak 
uložení bez následného hutnění. Proces ukládání je natolik 
snadný, že jej zvládne pouze jeden pracovník, který navíc 
ušetří až 40 % času práce. Výsledkem je až pětinásobné 
zvýšení produktivity práce! Navíc je jeho výroba stejně 
snadná jako u standardního betonu, protože směsi jsou méně 
citlivé na změny v potřebě vody.

2. Ekologické:
Nízké procento jemných podílů (např. cementu), jejichž 
výroba způsobuje emise CO2, zlepšuje ekologickou šetrnost 
betonu. Dále tento beton s vysokou tekutostí dokonale obalí 
vyztužení, čímž jej optimálně chrání proti povrchové korozi. 
Tato vlastnost zvyšuje trvanlivost betonu a v důsledku toho 
podstatně prodlužuje životnost takto vybavených staveb.

3. Ergonomické:
Vzhledem k jeho samozhutnitelným vlastnostem nevyžaduje 
tento beton hutnění, což znamená, že pracovníci nejsou 
vystaveni žádnému hluku a žádným zdraví nebezpečným 
vibracím. Nový návrh směsi navíc zaručuje typ betonu 
s nízkou lepivostí, čímž se zlepšuje jeho zpracovatelnost.

Ekonomické přínosy
 Úspora jemných podílů.
 Až o 40 % rychlejší uložení.
 Až pětkrát vyšší produktivita práce.
 Snadná výroba.

Ekologické přínosy
 Méně jemných podílů, méně CO2.
 Delší trvanlivost.

Ergonomické přínosy
 Žádné vibrace.
 Žádný hluk.
 Nízká přilnavost.
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Přehled výhod

Koncept Smart Dynamic Concrete, inteligentní technologie pro 
plnění vyvíjejících se potřeb ve stavebnictví.

Ekonomické
  Úspory jemných podílů.
 Až o 40 % rychlejší uložení.
 Až pětkrát vyšší produktivita práce.
 Snadná výroba.

Přínosy betonu

Jeden pracovník může Smart Dynamic Concrete uložit významně rychleji, než mohou 3 pracovníci uložit standardní vibrovaný beton.

Ekologické
  Méně jemných podílů,  

méně emisí CO2.
• Delší trvanlivost.

Ergonomické
 Žádné vibrace.
 Žádný hluk.
 Nízká přilnavost.

Technologie
  Návrh robustní směsi.
  Přizpůsobená  

superplastifikační přísada.
  Jedinečný stabilizační  

přísada MasterMatrix.

Reologie
  Rozlití kužele 60 – 70 cm.
 Samozhutnitelný.
 Rychlé uložení.

Přínosy betonu v  
těchto oblastech
   Hospodárnost.
 Ekologie.
 Ergonomie.
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Hodnoty konceptu Smart 
Dynamic Concrete

  Koncept je určen pro zlepšování vlastností betonů 
s viskozitou S4/S5 tak, aby se staly samozhutnitelnými 
a robustními pro hospodárné běžné použití.

  Základem tohoto konceptu je výrobek MasterMatrix, vysoce 
výkonná přísada pro úpravu viskozity (VMA), která 
umožňuje řádový skok v robustnosti betonu.

  Koncept Smart Dynamic Concrete spojuje výhody tradičně 
hutněného betonu a samozhutnitelného betonu.

  Tento koncept umožňuje jedinečnou optimalizaci návrhu 
směsi (omezením obsahu jemných podílů).

  Koncept dodává betonu ekonomické, ekologické 
a ergonomické hodnoty a má potenciál k posunutí trhu 
na další úroveň moderní stavební praxe.
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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.



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 dekorační podlahy 

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

ucrete
Řešení pro podlahy pro těžké 
podmínky 

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-0003-CZ


