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Total Performance 
Control

Total Performance Control -konsepti varmistaa, että val-
misbetonin valmistajat, urakoitsijat ja insinöörit pystyvät 
valmistamaan vaatimusten mukaisen betonin alkaen tuo-
tannosta betonitehtaalla aina toimitukseen ja valuun, 
mukaan lukien myös kovettumisprosessin. Rheodynamic-
betoni, uusimman sukupolven itsetiivistyvä betoni tuottaa 
betoniseoksen, jossa on ainutlaatuiset betonointi-
ominaisuudet, nopeutettu erinomainen hydrataatio 
alkulujuuden kehittämiseksi ja laadukkaan betonin 
saavuttamiseksi.

Total Performance Control on huipputeknologiaa, joka 
takaa betonille parempia lyhyen ja pitkän ajan tuloksia 
hallitsemalla niitä kahta yksittäistä ominaisuutta, joita 
korkealaatuiselta betonilta edellytetään: äärimmäistä 
työstettävyyttä ja alhaista vesi/sementtisuhdetta.

Total Performance Control -konseptin avaintekijänä on 
MasterGlenium SKY -tehonotkistin.

Referenssikohteemme Füssenissä (Saksassa):
Silta liittovaltion moottoritiellä 7
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Utvikling av tilsetningsstoffenes ytelse
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MasterGlenium SKY-teknologi for ferdigbetong

Tradisjonelle PCE-teknologi for betongelementer

Tradisjonelle PCE-teknologi for ferdigbetong

MasterGlenium SKY on innovatiivinen tehonotkistin, joka 
pohjautuu Master Builders Solutions patentoituun 
polymeeritekniikkaan.  
Se on suoraan johdettu Total Performance Control 
-konseptista. Asiantuntijamme ovat suunnitelleet sen 
erityisesti valmisbetonille niin, että sillä on samanaikaisesti 
sekä suuri vedenvähennyskyky että hyvä työstettävyyden 
säilyminen. Verrattuna perinteisiin PCE-polymeereihin 
perustuviin tehonot kisti  miin nyt saadaan aikaan 
korkealaatuinen betoniseos, jolla on nopeampi 
alkulujuuden kehittyminen ja pidempi työstöaika, kuitenkin 
ilman viivästettyä sitoutumisaikaa.

Maailmanlaajuista tutkimus- ja kehitysosaamistaan 
hyödyntäen Master Builders Solutions -asiantuntijat todella 
koettelevat betoniteollisuuden rajoja. Master Builders 
Solutions on betoni- ja polymeeritekniikan 
kokonaisvaltainen lähestymistapa. Sen tuotteet ja 
järjestelmät säätelevät polymeerien kemiallista ja 
fysikaalista käyttäytymistä sekä niiden vaikutusta 
sementtiin kasvattaen ketjupituutta, sivuketjupituutta  
ja tiheyttä, sähkölatauksia sekä vapaita funktionaalisia 
ryhmiä. Näin ollen MasterGlenium SKY -valikoima täyttää 
parhaiten paikalliset vaatimukset ja olosuhteet.

MasterGlenium SKY
Betoniteollisuuden rajojen koettelua

Referenssikohteemme Herisaussa (Sveitsissä):
Glattal-viaduktin korjaustyöt
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Vaikutusmekanismi
Tehonotkistajien dispergoiva vaikutus perustuu 
molekyylien adsorboitumiseen sementtipartikkelin 
pinnalle muodostaen negatiivisen varauksen, joka 
aikaansaa sähköstaattisen hylkimisen ja steerisen 
esteen niiden välille, ja täten erittäin tehokkaan 
dispersion. Hydrataatio ja erityisesti ettringiitin 
muodostuminen ovat haitaksi tehonotkistimelle. Jo 
adsorboiduille molekyyleille muodostuu ettringiittiä, joka 
tekee ne tehottomaksi. MasterGlenium SKY 
-molekyylien erityinen rakenne mahdollistaa pidemmän 
adsorbtion sementtipartikkeleiden pintaan ja dispergoi 
niitä tehokkaasti ja kauan.

Molekyylirakenne on olennainen alkulujuuden 
kehittymisessä. Perinteisissä polykarboksylaatti- 
eetteri-pohjaisissa tehonotkistimissa molekyylit 
peittävät sementtirakeen koko pinnan ja muodostavat 
esteen vedelle. Näin hydraatioprosessi tapahtuu 
hitaasti. MasterGlenium SKY -molekyylit taas jättävät 
sementin pintaan tarpeeksi tilaa nopealle 
hydraatioreaktiolle, joka aikaansaa korkean 
alkulujuuden.

Referenssikohteemme Valenciassa (Espanjassa):
Suurnopeusjunan silta
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Total Performance  
Control:in edut

Valmisbetonin valmistaja
Valmisbetonia on olemassa monia erilaisia seoksia. 
Yhdistämällä erilaisia täyteaineita, sementtejä ja 
sideaineita saadaan aikaan nykytrendin mukaisia 
erikoisbetoneja, kuten värillistä tai valkoista betonia. 
Valmisbetonin valmistajien tulee kuitenkin ajatella 
laskevien hintojenkin aikana kannattavuutta ja samalla 
ottaa huomioon nousevat materiaali-, työ- ja 
konekustannukset. Näin ollen valmistajat optimoivat 
tuotanto- ja logistiikkakustannuksensa. Meidän Total 
Performance Control -konseptimme ansiosta valmistajat 
voivat toimittaa laadukasta betonia työmaalle milloin 
tahansa. Tämän uuden konseptin ansiosta on mahdollista  

valmistaa SFS-EN 206-1 standardin mukaista betonia, 
jossa on sekä erittäin hyvä työstettävyys että alhainen 
vesi/sementti-suhde. Autamme valmistajia säästämään 
vielä lisää valmistus kustannuksia optimoimalla 
betoniseoksen suhteutuksen eri sementtityypeille ja 
kiviainekoostumuksille. Lisäksi yksi ja sama 
MasterGlenium SKY-tuote sopii moniin sovelluksiin. Näin 
valmisbetonien valmistajat voivat optimoida varastonsa. 
Se helpottaa logistiikka, vähentää säiliöiden ja 
annostelulaitteiden määrää, ja näin pienentää myös 
kunnossapitokustannuksia.
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Urakoitsija
Urakoitsijalla on kaksi intressiä. Valuvaiheessa hän 
edellyttää helppoa betonointia ja pintojen viimeistelyä. 
Samalla hän toivoo myös pidennettyä työstettävyyttä 
säästääkseen työvoimakuluissa. Lopputuloksena on siis 
korkealaatuinen betoni parannetulla betonipinnalla. 
Betonoinnin jälkeen tarvitaan nopeaa alkulujuuden 
kehittymistä. Tietty minimilujuus tulee olla saavutettu 
ennen kuin rakennuselementti voidaan poistaa muotista. 
Mitä nopeammin muottia voidaan uudestaan käyttää, sitä 
taloudellisempi prosessi on. Nopeampi alkulujuuden 
kehitys mahdollistaa muottien nopeamman 
uudelleenkäytön eli se lyhentää tuotantosykliä.

Rakennusprosessi on nopeampi, ja sekä laitteistoa että 
työvoimaa voidaan käyttää tehokkaammin.

Total Performance Control -konsepti takaa, että valettava 
betoni on juuri sellaista, jota valmisbetonitehtaalta on 
tilattu. MasterGlenium Sky mahdollistaa sekä helpon 
betonoinnin ja viimeistelyn että nopean alkulujuuden 
kehittymisen. Jos betoni valmistetaan työmaalla, siihen 
pätevät samat edut kuin valmisbetoniin.

Insinööri
Insinööri tähtää siihen, että raskaasti raudoitettu ja ohuista 
osista koostuva rakennelma olisi mahdollisimman 
pitkäikäinen ja vähän kunnossapitoa vaativa. Nykyään 
odotetaan jopa 100 vuoden käyttöikää. Siitä on pikku hiljaa 
tulossa normi. Käyttöiän optimoimiseksi tarjouksissa 
saatetaan edellyttää rakennuksen rakentamisen lisäksi sen 
kunnossapitoa usean vuosikymmenen ajan. Insinöörin 
työhön kuuluu nykyään myös tähdätä mahdollisimman 
nopeaan rakennustyöhön, joka pienentää 
kokonaiskustannuksia. Tämä koskee erityisesti tie- ja 
tunnelirakennusta.

Jotta saadaan optimoitua koko käyttöiän kustannukset, on 
syytä valmistaa korkealaatuista ja kestävää betonia, joka 
varmasti täyttää alkuperäiset vaatimukset. Laadukkaan ja 
kestävän betonin kaksi olennaista tekijää ovat alhainen 
vesi/sementti-suhde ja pitkä työstettävyysaika. Total 
Performance Control -konsepti MasterGlenium SKY 
-tehonotkistimella mahdollistaa nämä molemmat 
samanaikaisesti. Tuloksena saadaan pitkä käyttöikä ja 
vähemmän kunnossapitoa eli taloudellisesti optimaalinen 
ratkaisu.

Referenssikohteemme Dohnassa Saksassa: 
Seidewitztal Silta A 17 



Referenssikohteemme Modenassa (Italiassa):
Campogalliano-silta 
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Total Performance Control ja MasterGlenium SKY 
-teknologia esittelevät uuden sukupolven tehonotkistimia, 
jotka ratkaisevat koko valmisbetoniteollisuuden tarpeet:

  Ne takaavat tasaisesti korkealaatuisen betonin alhaisella 
vesi / sementti-suhteella.

  Ne tuottavat betonin, joka on kauemmin työstettävä 
korkeissa lämpötiloissa ilman viivästettyä 
lujuudenkehitystä.

  Ne takaavat betonin, joka täyttää alkuperäiset 
vaatimukset tuoreena ja kovettuneena.

  Ne tarjoavat yhden monikäyttöisen lisäaineen, joka 
soveltuu moniin käyttökohteisiin ja olosuhteisiin.

Yhteenveto
Uuden sukupolven tehonotkistimet

Total Performance Control ja MasterGlenium SKY täyttävät 
valmisbetoniteollisuuden kaikki vaatimukset samalla säästäen 
aikaa ja rahaa.
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Master Builders Solutions

Master Builders Solutions 

Master Builders Solutions -tuotemerkissä yhdistyy koko 
asiantuntemuksemme kemiallisiksi ratkaisuiksi uudisrakentamiseen, 
kunnossapitoon, korjaukseen ja rakenteiden uudistamiseen ja 
suojaukseen. Master Builders Solutions-tuotevalikoima perustuu  
yli vuosisadan mittaiseen kokemukseen rakennusteollisuudessa.

Rakennusasiantuntijoidemme maailmanlaajuisen yhteisön tietotaito ja 
kokemus muodostavat Master Builders Solutions -tuotemerkin ytimen. 
Yhdistämme valikoimamme parhaat elementit, jotta voimme ratkaista 
erityiset rakentamisen haasteesi. Toimimme yhteistyössä eri alojen 
asiantuntijoiden sekä eri alueiden kanssa ja hyödynnämme 
lukemattomista maailmanlaajuisista rakennushankkeista saamaamme 
kokemusta. Hyödynnämme maailmanlaajuisia Master Builders 
Solutions-teknologioita sekä syvällistä paikallisten rakennustarpeiden 
tuntemustamme kehittääksemme innovaatioita, jotka auttavat sinua 
menestymään ja jotka tukevat ympäristöystävällistä rakentamista.

 Betonin lisäaineet
 Sementin lisäaineet
 Kemialliset ratkaisut maanalaiseen  
 rakentamiseen
 Vesieristysratkaisut
 Tiivistysaineet 
 Betonin korjaus- ja suojausratkaisut
 Suorituskykyiset laastit
 Suorituskykyiset lattiaratkaisut

Kattava tuotevalikoimamme
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MasterAir
Täydelliset ratkaisut 
huokoistettuun betoniin

MasterCast
Ratkaisut 
betonituoteteollisuuteen

MasterCem
Ratkaisut sementin 
valmistukseen

MasterEase
Tehonotkistin 
matalaviskositeettiseen 
betoniin

MasterFiber 
Kattavat ratkaisut 
kuituvahvistettuun betoniin 

MasterFinish
Ratkaisut muottien käsittelyyn 
ja pintaparannukseen

MasterGlenium 
Ratkaisut vaativaan betoniin

MasterKure
Ratkaisut betonin jälkihoitoon

MasterLife
Ratkaisut kestävyyden 
parantamiseen

MasterMatrix
Kehittynyt reologiansäätely 
betoniin

MasterPel 
Ratkaisut vesitiiviiseen 
betoniin

MasterPolyheed
Ratkaisut keskitason betoniin

MasterPozzolith 
Ratkaisut betonin 
vesipitoisuuden vähentämiseen

MasterRheobuild
Ratkaisut vahvaan betoniin

MasterRoc
Ratkaisut maanalaiseen 
rakentamiseen

MasterSet 
Ratkaisut kovetusten säätöön

MasterSuna 
Ratkaisut betonin hiekalle 
ja soralle

MasterSure
Ratkaisut työstettävyyden 
lisäviivytykseen

Master X-Seed
Kehittyneet kiihdytysratkaisut 
betoniin

Master Builders Solutions 
rakennusteollisuudelle

Master Builders Solutions Finland Oy 
Rakennuskemikaalit
PL 94
11101 Riihimäki

P 010 830 2000 

www.master-builders-solutions.com

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 (02/2014).

® = Master Builders Solutions:n rekisteröity tuotemerkki monissa maissa 

TODISTETTUJA HYÖTYJÄ KESTÄVÄLLE KEHITYKSELLE  
ENSILUOKKAISTA KEMIAA MASTER BUILDERS SOLUTIONSILTA

sustainability.master-builders-solutions.com

Anna numeroiden puhua: Olemme esitelleet osan ekotehokkaimmista 
tuoteratkaisuistamme betonin ja betonielementtien tuotantoon, rakentamiseen, 
maa- ja vesirakentamiseen seka lattioiden pinnoittamiseen.




