
 

Residence Čertův vršek 
v Praze Libni 

Cíl projektu 

Přírodní kamenivo je důležitou složkou při 
výrobě betonu. Snadná dostupnost kvalitního 
přírodního kameniva se však v posledních 
letech snížila. Těžba kameniva má navíc 
velký dopad na krajinu, okolní ekosystémy a 
lidi. Pro výstavbu podkladních betonových 
vrstev a železobetonových stěn rezidenčního 
projektu v Praze bylo cílem nahradit přírodní 
kamenivo v návrhu betonové směsi 
kamenivem recyklovaným, tím uzavřít 
koloběh výroby betonu a vytvořit udržitelnost  
založenou na oběhovém hospodářství. 

Výzva / zadání projektu 

Obecný trend směrem k udržitelné výstavbě 
v kombinaci s postupně se snižující 
dostupností přírodního kameniva vede ke 
zvýšené poptávce po recyklovaném 
kamenivu pro výrobu betonu. Recyklované 
kamenivo pochází především z drcení a 
zpracování demoličního odpadu z městských 
oblastí. Lze je získat například z odpadních 
materiálů, jako jsou cihlové směsi, drcený 
beton nebo keramika, bez dalšího použití 
písku nebo štěrku pro výrobu betonu. 
Recyklované kamenivo je však ze své 
podstaty poréznější a nasákavější, což 
ovlivňuje konzistenci betonu z něj 
vyrobeného a jeho zpracovatelnost.  
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Naše řešení 

Díky superplastifikační přísadě MasterSuna RCA bylo možné 
použít až 100 % recyklovaného kameniva z cihelné drti, a to pro 
podkladní betonové desky a vnitřní stěny, aniž by bylo nutné 
použít přírodní písek a přírodní hrubé kamenivo. Betonová směs 
se vyrábí podle speciálního patentovaného postupu vyvinutého 
společností ERC-TECH a.s. Superplastifikační přísada 
MasterSuna RCA je produkt optimalizovaný pro výrobu betonu 
až ze 100 % recyklovaného kameniva, zlepšující konzistenci 
betonu a zaručující dobu zpracování až 120 minut. Tím pomáhá 
překonat problémy se zpracovatelností způsobené náhradou 
přírodního kameniva recyklovaným kamenivem (RA). 
MasterSuna RCA umožňuje použití náročných druhotných 
surovin, aniž by došlo ke zhoršení zachování zpracovatelnosti, 
splňuje stanovené normy kvality, snižuje náklady na výstavbu a 
emise CO2, a tím významně přispívá k oběhovému hospodářství. 

Výhoda pro zákazníka 

 O 10 % nižší náklady na beton díky optimalizovanému využití 
surovin.

 O 10 % nižší emise CO2, protože recyklované kamenivo se
často nachází v blízkosti měst, což snižuje náklady na
přepravu.

 Zachování zpracovatelnosti až 120 minut, které zajišťuje
dostatek času na zpracování betonu při zachování stejné
kvality.

Master Builders Solutions ze skupiny MBCC Group 

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. 

Komplexní portfolio pod značkou Master Builders Solutions 
zahrnuje přísady do betonu, příměsi do cementu, řešení pro 
podzemní stavby, hydroizolace, těsnicí hmoty, řešení pro opravy 
a ochranu betonu, řešení pro průmyslové podlahy a řešení pro 
větrné turbíny. 

Další informace jsou k dispozici na adrese: 
www.master-builders-solutions.cz 




