
Popis projektu
Bytový soubor Zlatý kopec je koncipován 
jako malé městečko s různorodými typy 
budov, které svým charakterem tvoří 
nenásilný přechod od městské zástavby 
v centru Vinoře do volnější zástavby 
rodinných domů v Přezleticích. Parkování 
je zajištěno v novém parkovacím domě.

Zadání
Investor spolu s realizační firmou požadovali 
změnu projektu: původně navržený beton 
C 30/37 XF4 s rozptýlenou ocelovou výztuží 
nahradit  betonem s použitím polypro-
pylenových makrovláken. Důvodem pro tuto 
změnu byla obava z možného rizika koroze 
ocelových drátků na povrchu betonu.
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Naše řešení
Dodavatel betonu Zapa Beton s.r.o. – betonárna Brandýs 
nad Labem ve spolupráci s laboratoří ZAPA beton a Master 
Builders Solutions CZ, s.r.o. zvolil pro tuto betonáž podlah 
parkovacího domu superplastifikační přísadu na bázi PCE 
MasterGlenium 124 , provzdušňující přísadu MasterAir 178,  
a dále vysoce účinné polypropylenové makrovlákno 
MasterFiber 245 (třídy II podle EN 14889-2). Tato kombinace 
produktů nejlépe splňovala zadání investora a udržení 
požadované zpracovatelnosti, hodnoty provzdušnění v čase 
a čerpatelnosti betonové směsi.

Výhody pro zákazníka
Použitím přísad MasterGlenium 124 a Master Air 178 byla 
dosažena dodávka betonové směsi C 30/37 XF4 konzistence  
S4 v požadované kvalitě. Použitím polypropylénového vlákna 
MasterFiber 245 byl splněn požadavek investora na 
zabránění vzniku možné koroze ocelových drátků na 
otevřené ploše horního a středního parkoviště, stejně tak 
u otevřené plochy nájezdových ramp parkoviště. Nespornou 
výhodou se jeví i zabránění defektů pneumatik parkujících 
automobilů od vyčnívajících ocelových drátků z betonové 
podlahy hrozícího v případě původního řešení.

Značka Master Builders Solutions
Značka Master Builders Solutions vyjadřuje odbornost 
v poskytování sofistikovaných chemických řešení pro nové 
stavby, údržbu, opravy a renovace staveb. 

Značka Master Builders Solutions je založena na 
zkušenostech získaných během 100 let ve stavebnictví. Je to 
kombinace know-how a zkušeností nejlepších stavebních 
odborníků celosvětové skupiny MBCC Group, kteří se s vámi 
prostřednictvím Master Builders Solutions podílejí na vašich 
stavebních výzvách.

Více informací naleznete na:
www.master-builders-solutions.cz
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