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Ref. Beton 5% Master X-Seed
3% Master X-Seed + 7%MasterSet AC 220
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Ref. Beton

3% Master X-Seed + 8%MasterSet AC 220

5% Master X-Seed
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Ref. Beton

Trykstyrke ved 24 timer:  Ref. beton: 2,4 MPa
     2% Master X-Seed: 10,8 MPa

2% Master X-Seed

Styrkeudvikling ved -10°C

Master X-Seed giver dig mulighed for at levere færdigbeton 
i kolde perioder uden at få problemer med styrken

Med Master X-Seed skrider byggeprojekter fremad uafhængigt af vejrforhold, og projektet kan afsluttes uden forsinkelser 
i vinterperioden.  

De vigtigste fordele ved brugen af Master X-Seed i kolde perioder er:
	Pålidelig styrkeudvikling selv i meget tynde betonkonstruktioner
	Kontrol over de rheologiske egenskaber
	Fleksibel anvendelse under forskellige vejrforhold
	Undgå forsinkelser pga. vejret

Master X-Seed giver mulighed for gulvstøbninger  
uanset temperaturforholdene. Dermed opnår 
du sommerforhold selv i kolde perioder. 
Master X-Seed vil sammen med cement- 
hydratiseringen sikre, at der kommer styrke 
i din gulvbeton uanset betontypen.

Styrkeudvikling ved -5°C

Master X-Seed når gulvet skal 
færdiggøres hurtigt

Temperaturutvikling i gulvbeton

Master X-Seed  
når vinteren står for døren
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Således giver Master X-Seed færdigbetonproducenten mulighed  
for at tilbyde entreprenøren at levere en accelereret beton  
og dermed muliggøre hurtigere afslutning af betonarbejdet. 

Fordele hele året:
	Accelereret styrkeudvikling 
	Hurtig afforskalling.
	Mere effektivt byggeflow
	Indhentning af forsinkelser
	Bedre planlægning af byggeriet

Master X-Seed
når byggeriet er under tidspres  
Master X-Seed er en ideel løsning hele året, hvis byggeriet er under tidspres

Bæredygtighed
Takket være Master X-Seed kan forbruget af cement minimeres og brugen af opvarmning reduceres. 
Således kan energiforbruget og dermed CO2-udledningen begrænses.

Temperatur-uafhængig teknologi
Som enhver kemisk reaktion går cementhydratisering langsommere ved lavere temperaturer og hurtigere  
ved højere temperaturer. Master X-seed er et unikt forhydratiseret additiv som uanset temperatur accelererer  
de tidlige styrkeudviklingsstadier. Master X-Seed er aktiv ved alle temperatur både sommer og vinter.

4 timer uden Master X-Seed 4 timer med Master X-Seed

Vand Cement Kim
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Som kunde hos Master Builders Solutions har du direkte adgang til branchens største og mest erfarne team 
af betoneksperter. Vi dækker hele Danmark og alle relevante fagområder, og samlet kan de fire medarbejdere 
i teamet mønstre mere end 56 års erfaring med additiver til betonindustrien.

Master Builders Solutions 
Admixture Salgsteamet

Master Builders Solutions Denmark A/S 
Hallandsvej 1, DK-6230 Rødekro
Tlf.: +45 7466 1511 
www.master-builders-solutions.com

Oplysningerne i denne publikation er baseret på vores aktuelle viden og erfaring, og er således ikke en garanti for produktets kontraktmæssige aftalte kvalitet. Da arbejdsforhold og anvendelses-  
områderne hos brugeren ligger uden for vores kontrol, kan Master Builders Solutions Denmark A/S ikke påtage sig et ansvar for de resultater, som en bruger måtte opnå ved anvendelsen af produktet. 
Brugerne er således ikke fritaget fra at udføre egne undersøgelser og tests. Produktets kontraktmæssige aftale kvalitet på tidspunktet for risikoens overgang er udelukkende baseret på oplysninger på 
det tekniske datablad. Alle beskrivelser, tegninger, fotogra er, oplysninger, dimensioner, vægtangivelser m.m. i denne publikation kan ændres uden forudgående varsel. Modtageren af vores produkt 
er ansvarlig for at sikre overholdelse af alle ejendomsrettigheder og eksisterende love og retsforskrifter (11/2020).

® = registreret væremærke for Master Builders Solutions i mange lande. 


