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Lujuudenkehitys -10°C
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Viitebetoni 5% Master X-Seed
3% Master X-Seed + 7%MasterSet AC 220
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Viitebetoni

3% Master X-Seed + 8%MasterSet AC 220
5% Master X-Seed

Master X-Seed kun talvi on tulossa  
Master X-Seed mahdollistaa valmisbetonin toimituksen talvisaikaan
ilman, että lujuuden kanssa on ongelmia
Master X-Seedin avulla rakennusprojektit etenevät sääolosuhteista riippumatta,
ja projektit saadaan talvikaudellakin päätökseen ilman viivästyksiä.  
Master XSeedin käytön merkittävimmät hyödyt talvisaikaan ovat:
	Luotettava lujuudenkehitys jopa erittäin ohuissa betonirakenteissa
	Reologisen ominaisuuden hallinta
	Joustava käyttö eri sääolosuhteissa
	Ei säästä johtuvia viivästyksiä

Master X-Seed mahdollistaa
lattian valun lämpötila- 
olosuhteista riippumatta.  
Näin kesäolosuhteet ovat  
saavutettavissa keskellä  
talvea. Master X-Seed yhdessä 
sementin hydrataation kanssa 
varmistaa, että lattia- 
betonissa on lujuutta  
betonityypistä riippumatta.

Lujuudenkehitys -5°C

Master X-Seed kun lattia pitää 
saada valmiiksi nopeasti

Lattiabetonin lämpötila
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Puristuslujuus 24 tunnin kuluttua:  Viitebetoni: 2,4 MPa
       2% Master X-Seed: 10,8 MPa
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Nopeampi lujuudenkehitys valmisbetoniin
Master X-Seed

Master X-Seed -valmisbetonin valmistaja pystyy tarjoamaan urakoitsijoille
mahdollisuuden toimittaa kiihdytettyä betonia, jonka avulla betonityöt
saadaan nopeammin valmiiksi.
Ympärivuotiset edut:
	Nopeutettu lujuudenkehitys
	Nopea muottien poisto
	Tehokkaampi rakentaminen
	Myöhästymisten kiinniotto
	Rakentamisen parempi suunnittelu

Lämpötilasta riippumaton tekniikka
Sementin hydrataatio toimii samoin kuin muutkin kemialliset reaktiot eli se on hitaampaa
matalissa lämpötiloissa ja nopeampaa korkeimmissa lämpötiloissa. Master X-Seed on
ainutlaatuinen hydratoitu lisäaine, joka lämpötilasta riippumatta nopeuttaa alkulujuuden
kehittymistä. Master X-Seed on aktiivinen kaikissa lämpötiloissa niin kesällä kuin talvella.

4 tuntia ilman Master X-Seediä 4 tuntia Master X-Seedin kanssa

Vesi Sementti Kidealkio

Master X-Seed kun rakennustyömaalla on kiire  
Master X-Seed on ideaali ratkaisu ympäri vuoden, jos rakennustyöllä on kiire

Kestävä kehitys
Master X-Seedin avulla voidaan vähentää sementin kulutusta ja lämmitystä.  
Näin energiankulutusta ja sitä kautta myös CO2-päästöjä voidaan rajoittaa.
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Master Buyilders Solutions:n 
asiakkaana sinulla on suora yhteys 
alan suurimpaan ja kokoneimpaan 
betoniasiantuntijatiimiin. 
Toimintamme kattaa laajan 
alueen ja kaikki olennaiset alat.
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Tässä julkaisussa olevat tiedot pohjautuvat tämän hetkiseen tietoon ja kokemukseen. Ne eivät muodosta sovittua sopimusoikeudellista tuotteiden laatua ja, kun otetaan huomioon
monet tekijät, jotka voivat vaikuttaa tuotteidemme käsittelyyn ja asennukseen, eivät vapauta käsittelijöitä omien tutkimusten ja testien suorittamisesta. Sovittu sopimusoikeudellinen
tuotteiden laatu riskinsiirron aikana perustuu yksinomaan tietoihin tuotetiedotteessa. Tässä julkaisussa annetut kuvaukset, piirrokset, kuvat, tiedot, mittasuhteet, painot jne. voivat
muuttua ilman erillistä tietoa. On tuotteidemme vastaanottajan vastuulla varmistaa, että omistusoikeuksia ja olemassaolevia lakeja ja määräyksiä noudatetaan.

® = Master Builders Solutions:n rekisteröity tuotemerkki monissa maissa 05/2021


