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On average the individual Master X-Seed products 
differ by up to +/- 25% from the Master X-Seed product 

average.

7. Requisite evidence

  
As this declaration involves preliminary products, 
special tests and evidence within the framework of 

drawing up this Environmental Product Declaration are 
not necessary.  
 
                         

8. References

EN 480-8: 2005
Admixtures for concrete, mortar and grout – Test 
Methods – Part 8: Determination of the conventional 
dry material content
 
EN 480-10: 2005
Admixtures for concrete, mortar and grout – Test 
Methods – Part 10: Determination of water-soluble 
chloride content
 
EN 480-12: 2005
Admixtures for concrete, mortar and grout – Test 
Methods – Part 12: Determination of the alkali content 
of admixtures
 
EN 934-1:2008
Admixtures for concrete, mortar and grout – Part 1: 
Common Aspects
 
EN 934-2:2009
Admixtures for concrete, mortar and grout – Part 2: 
Concrete admixtures – Definitions, requirements, 
conformity, marketing and labelling
 
EN 934-6:2001
Admixture for concrete, mortar and grout – Part 6: 
Sampling, conformity control and evaluation of 
conformity
 
EU 305/2011
Regulation (EU) No 305/2011 of the European 
Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying 
down harmonized conditions for the marketing of 
construction products
 
GaBi ts
Software and Databe of thinkstep AG, Compilation 
7.3.5.160, DB Version 6.115.
  

ISO 758:1976
Liquid chemical products for industrial purposes; 
Determination of density at 20°C
 
ISO 4316:1977
Surface active agents: Determination of the pH value 
of aqueous solutions; potentiometric method

PCR Part A
Product Category Rules for Building-Related Products 
and Services. Part A Calculation Rules for the Life 
Cycle Assessment and Requirements on the Project 
Report, V1.4, Institut Bauen und Umwelt e.V. 2016-03.

PCR Part B
Product Category Rules for Construction Products
Part B Requirements on the EPD for Concrete 
Admixtures, 2014-07.

Institut Bauen und Umwelt
Institut Bauen und Umwelt e.V., Berlin(pub.):
Generation of Environmental Product Declarations 
(EPDs); 
General Principles
for the EPD range of Institut Bauen und Umwelt e.V. 
(IBU), 2013/04
www.ibu-epd.de

/ISO 14025/
DIN EN /ISO 14025:2011-10/, Environmental labels 
and declarations — Type III environmental 
declarations — Principles and procedures

/EN 15804/
/EN 15804:2012-04+A1 2013/, Sustainability of 
construction works — Environmental Product 
Declarations — Core rules for the product category of 
construction products

2 Deklaracja środowiskowa Produktu Master Builders Solutions Deutschland GmbH – Master X-Seed2 Environmental Product Declaration Master Builders Solutions Deutschland GmbH – Master X-Seed

1. General Information

    
 

 

   

        
    

   
                        x      

2. Product

2.1 Product description / Product definition
Master X-Seed additives are hardening accelerators 
that boost the hydration process of early age cement. 
Master X-Seed is added to concrete in order to 
accelerate the strength development of the concrete 
mix across all temperature ranges. 
 
Master X-Seed additives consist of synthetically 
produced crystalline particles suspended in aqueous 
solution. A variety of Master X-Seed versions have 
been created to address local customer needs. 
 
For this EPD an average product composition based 
on Master X-Seed 100 and Master X-Seed 120 was 
used to determine the environmental impacts and life 
cycle assessment.

 European Parliament and Council Directive /EU No. 
305/2011/ dated March 9, 2011 applies for placing 
hardening accelerators on the market. The products 
require a Declaration of Performance and CE marking 
taking into consideration /EN 934-2:2009+A1:2012 
Admixtures for concrete, mortar and grout —
Part 2: Concrete admixtures — Definitions,
requirements, conformity, marking and labelling./

The respective national guidelines apply for use of the 
products in the EU/EFTA.

2.2 Application
Master X-Seed is introduced in small amounts (0.5-6% 
by mass of the cement binder content) to concrete in 
order to accelerate the hardening process. Master X-
Seed is optimized for all kind of concretes, especially 
for structural precast elements and ready-mix 
concrete. 
 

2.3 Technical Data
Hardening accelerators must comply with the general 
requirements of /EN 934-1:2008/ “Admixtures for 
concrete, mortar and grout- Part 1: Common aspects” 
and the additional requirements of /EN 934-2:2009/ 
“Admixtures for concrete, mortar and grout – Part 2: 
Concrete Admixtures – Definitions, requirements, 
conformity, marketing and labelling”.
The data coply with the Declaration of Performance.

Constructional data
Name Value Unit
Density /ISO 758/ 1.1 - 1.18 g/ml

1. Informacje ogólne

Master Builders Solutions Deutschland
GmbH

Master X-Seed

Posiadacz programu
IBU - Institut Bauen und Umwelt e.V.
Panoramastr. 1
10178 Berlin
Niemcy

Właściciel deklaracji
Master Builders Solutions Deutschland GmbH
Dr-Albert-Frank-Strasse 32
83308 Trostberg
Niemcy

Numer deklaracji
EPD-BAS-20170089-IBC1-EN

Deklarowany produkt/deklarowana jednostka
1 kg Master X-Seed

Niniejsza Deklaracja bazuje na Regułach 
Kategorii Produktów:
Domieszki do betonu, 07.2014
(PCR przetestowane i zatwierdzone przez SVR)

Zakres:
Niniejsza zatwierdzona Deklaracja Środowiskowa 
Produktu dotyczy wyłącznie produktów Master X-Seed 
(Master X-Seed 100 i Master X-Seed 120) produkowanych 
w zakładzie Master Builders Solutions Deutschland GmbH 
w Trostberg. Wyniki odzwierciedlają średni wpływ Master 
X-Seeds na środowisko.

Właściciel deklaracji ponosi odpowiedzialność za informacje 
i dowody stanowiące jej podstawę; IBU nie ponosi 
odpowiedzialności za informacje przekazywane przez 
producenta, dane dotyczące oceny cyklu użytkowania oraz 
związanych z tym danych eksperymentalnych.

Data wydania
12.06.2017

Ważna do
11.06.2022

Prof. dr inż. Horst J. Bossenmayer
(Prezes Institut Bauen und Umwelt e.V.)

Dr Burkhart Lehmann
(Dyrektor Zarządzający IBU)

Matthias Schulz
(Niezależny weryfikator wyznaczony przez SVR)

Legalizacja

Norma CEN /EN 15804/ stanowi podstawę PCR
Niezależna legalizacja zgłoszenia

zgodnie z /ISO 14025/

wewnętrznie zewnętrznie

2. Charakterystyka produktu

2.1  Opis /Definicja produktu
Dodatki Master X-Seed to preparaty przyspieszające 
twardnienie, które intensyfikują proces hydratacji wczesnej 
wytrzymałości cementu. Master X-Seed jest dodawany 
do betonu w celu przyspieszenia wzrostu wytrzymałości 
mieszanki betonowej we wszystkich zakresach temperatur.

Dodatki Master X-Seed zawierają syntetycznie wytworzone 
krystaliczne cząsteczki zawieszone w roztworze wodnym. 
W celu zaspokojenia lokalnych potrzeb klientów stworzono 
różne wersje Master X-Seed.

W przypadku EPD zastosowano średni skład produktu 
oparty na Master X-Seed 100 i Master X-Seed 120 
w celu określenia wpływu na środowisko i oceny cyklu 
użytkowania produktu.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady /UE 
nr 305/2011/ z dnia 9 marca 2011 r. ma zastosowanie 
do wprowadzania na rynek preparatów przyspieszających 
twardnienie. Wyroby tego typu muszą posiadać 
Deklarację Właściwości Użytkowych oraz oznakowanie 
CE uwzględniające /EN 934-2:2009+A1:2012 Domieszki 
do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki 
do betonu - Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie 

i etykietowanie./ W przypadku stosowania produktów 
na terenie UE/EFTA obowiązują odpowiednie wytyczne 
krajowe.

2.2 Zastosowanie
Master X-Seed wprowadza się w niewielkich ilościach 
(0,5-6% masowych w stosunku do zawartości spoiwa 
cementowego) do betonu w celu przyspieszenia procesu 
twardnienia. Master X-Seed został opracowany z myślą 
o wszystkich rodzajach betonów, a w szczególności 
o prefabrykatach konstrukcyjnych i betonie towarowym.

2.3 Dane techniczne
Preparaty przyspieszające twardnienie muszą spełniać 
wymagania ogólne normy /EN 934-1:2008/ "Domieszki 
do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 1: Aspekty ogólne" 
oraz wymagania dodatkowe zawarte w normie /EN 934-
2:2009+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu 
- Część 2: Domieszki do betonu - Definicje, wymagania, 
zgodność, znakowanie i etykietowanie".

Dane niniejsze są zgodne z Deklaracją 
Właściwości Użytkowych.
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Dane konstrukcyjne
Nazwa Wartość Jednostka
Gęstość /ISO 758/ 1,1 - 1,18 g/ml
Zawartość substancji stałych 
/EN 480-8/ 19,5 - 25,5 M.-%

wartość pH /ISO 4316/ 10 - 13 -log10(aH+)
Zawartość chlorków /EN 480-10/ <= 0,10 M.-%
Zawartość metali alkalicznych 
/EN 480-12/ <= 4,00 M.-%

Zachowanie korozyjne 
(EN 934-1 / EN 480-14) n.r. μ A/cm2

Zawartość SiO2 (EN 192-2) n.r. M.-%
Zawartość powietrza w świeżym 
betonie (EN 12350-7) n.r. % obj.

Wytrzymałość na ściskanie 
(EN 123903) n.r. N/mm2

Czas twardnienia (EN 480-2) 
Substancja przyspieszająca/
Opóźniacz

n.r min

Absorpcja wody kapilarnej
(EN 480-5) n.r. g/mm2

Odpowiednie wytyczne krajowe mają zastosowanie 
do stosowania produktów w UE/EFTA.

2.4 Status realizacji dostawy
Środki przyspieszające twardnienie Master X-Seed 
dostarczane są w postaci roztworów wodnych w pośrednich 
pojemnikach do przewozu luzem (IBC) o pojemności 
1150 kg produktu. W przypadku większych aplikacji produkt 
dostarczany jest w formie sypkiej w cysternach.

2.5  Materiały bazowe/Materiały pomocnicze
Głównymi surowcami w produktach Master X-Seed 
są azotany, mrówczany, siarczany, krzemiany sulfamaty 
i kwasy organiczne zawieszone w roztworze wodnym. 
Stężenie substancji czynnej wynosi od 10 do 25% 
masy. Typowe wielkości dozowania do stosowania 
w betonie wynoszą od 1 do 4% masy w przeliczeniu 
na zawartość spoiwa.
Produkty Master X-Seed objęte niniejszą EPD zawierają 
zazwyczaj następujące materiały w przeliczeniu na masę: 
Mrówczany*: maks. 15%
Siarczany*: maks. 10%
Sulfamaty*: maks. 10%
Krzemiany*: maks. 10%
Azotany*: maks. 10%
Kwasy org.*: maks. 15%
Dodatki: maks. 5%
Woda: ok. 75-90%

*Zawartość substancji stałych
Wielkości te są wartościami średnimi, a skład produktów 
zgodnych z EPD może w poszczególnych przypadkach 
odbiegać od podanych poziomów stężenia.

2.6 Produkcja
Produkcja preparatów przyspieszających twardnienie 
polega na okresowym mieszaniu różnych składników. 
Surowce są dodawane do reaktora wsadowego i po 
wymieszaniu transportowane do stacji napełniania. Proces 
przebiega zgodnie z normami opisanymi w /EN 934-6:2001/ 
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.

2.7 Uwarunkowania środowiskowe i zdrowotne 
podczas produkcji

Zasadniczo nie są konieczne inne środki ochrony środowiska 
lub zdrowia niż te, które zostały określone przepisami prawa.

2.8 Przetwarzanie/montaż produktu
Podczas produkcji betonu, wraz z wodą zarobową dodawane 
są zazwyczaj preparaty przyspieszające twardnienie.
Środki bezpieczeństwa i higieny pracy (ochrona oczu, 
ochrona dłoni, ewentualnie sprzęt do ochrony dróg 
oddechowych i ochrona ciała) należy podejmować 
i konsekwentnie przestrzegać zgodnie z informacjami 
zawartymi w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej 
i warunkami panującymi na budowie.

2.9 Pakowanie
Środki przyspieszające twardnienie Master X-Seed 
dostarczane są w postaci roztworów wodnych w pośrednich 
pojemnikach do przewozu luzem (IBC) o pojemności 1150 kg 
produktu. W przypadku bardziej złożonych zastosowań 
produkt jest dostarczany luzem z wykorzystaniem cystern 
samochodowych.
Kontenery IBC składają się z pojemników z tworzyw 
sztucznych (zazwyczaj HDPE) obitych metalową klatką 
(zazwyczaj stalową) wspartą na zintegrowanej  palecie 
z tworzywa sztucznego (zazwyczaj HDPE). Puste pojemniki 
można ponownie wykorzystać lub poddać recyklingowi.

2.10 Warunki użytkowania
Master X-Seed jest elementem wbudowanym trwale 
połączonym z utwardzonym betonem.

2.11 Uwarunkowania środowiskowe i zdrowotne 
podczas użytkowania

Nie są znane żadne zagrożenia wywierające wpływ 
na środowisko naturalne, w tym na powietrze, wodę 
i glebę, wynikające z zastosowania preparatów 
przyspieszających twardnienie.

2.12  Referencyjny okres eksploatacji
Nie dotyczy produktu wstępnego.

2.13  Skutki nadzwyczajne 

Pożar
Nie dotyczy produktu wstępnego.

Woda
Nie dotyczy produktu wstępnego.

Mechaniczne uszkodzenie
Nie dotyczy produktu wstępnego.

2.14  Etap ponownego zastosowania
Nie znajduje zastosowania, ponieważ produkt jest 
użytkowany jednorazowo w wyniku osadzenia na trwale 
w betonie.

2.15  Usuwanie
Puste, suszone pojemniki kieruje się do recyklingu, 
o ile będzie to wykonalne.
Pozostałości produktu (16 03 04 odpady nieorganiczne inne 
niż wymienione w 16 03 03) należy kierować do właściwego 
zakładu utylizacji odpadów.

2.16 Informacje dodatkowe
Dalsze informacje na temat produktów Master X-Seed 
są dostępne w kartach charakterystyki produktu, w kartach 
technicznych, na stronie internetowej Master Builders 
Solutions Deutschland GmbH lub na życzenie.

Elektroniczna wersja niniejszej deklaracji jest dostępna pod 
adresem www.bau-umwelt.de.
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3.  LCA: Reguły obliczeń

3.1  Deklarowana jednostka
Niniejsze EPD odnosi się do 1 kg średniej dawki preparatu 
przyspieszającego utwardzanie Master X-Seed. Wartość 
uśredniona bazuje na względnych ilościach sprzedaży 
Master X-Seed 100 i Master X-Seed 120 spodziewanych 
w latach 2015-2021.

Deklarowana jednostka
Nazwa Wartość Jednostka
Deklarowana jednostka 1 kg
Gęstość brutto 1140 kg/m3

3.2  Obszar graniczny systemu
Typ EPD: od wydobycia do dostarczenia (cradle-to-gate)

Ocena cyklu użytkowania (LCA) obejmuje następujące 
moduły:

A1  produkcja surowców
A2  transport surowców do produkcji 
A3  produkcja produktu, w tym dostarczanie energii, 
produkcja opakowań, a także urządzeń pomocniczych 
i przetwarzanie odpadów

3.3  Szacunki i założenia
Uwzględniono wszystkie dane wejściowe materiałów 
i mediów do Master X-Seed.

Transport: założono, że wszystkie surowce 
są transportowane po 500 km samochodem ciężarowym 
(EUR5, diesel, wydajność 17,3 t, wykorzystanie 85%).

Opakowania: przyjęto typowe średnie pojemniki masowe 
(IBC), składające się z 18,5 kg stalowych klatek, 
zintegrowanej palety HDPE 21,6 kg oraz „butli” HDPE 
15,5 kg (objętość retencyjna) zawierającej łącznie 1150 kg 
Master X-Seed. Ponadto założono, że butla zostanie 
zostanie ponownie wykorzystana jednokrotnie; w przypadku 
stalowej klatki i zintegrowanej palety HDPE założono 
10 cykli użytkowania.

3.4  Kryteria zakończenia użytkowania
W obliczeniach LCA nie uwzględniono kryteriów zakończenia 
użytkowania. Wzięto pod uwagę wszystkie zastosowane 
surowce. Produkcja maszyn, budynków i innej infrastruktury 
nie została ujęta w cyklu użytkowania.

3.5  Dane wejściowe
Dane z bazy danych GaBi Version 6.115 zostały 
wykorzystane do modelowania wejściowych etapów procesu 
oraz materiałów wejściowych, dla których nie były dostępne 
zestawy danych o produktach specyficznych dla danego 
przedsiębiorstwa. Energia i transport były modelowane 
przy użyciu zestawów danych GaBi.

3.6  Jakość danych
Jakość danych produkcyjnych jest wysoka i opiera się 
na produkcji rocznej. Zestawy ogólnych danych źródłowych, 
w tym dotyczących energii elektrycznej i transportu, 
pochodzą z bazy danych GaBi w wersji 6.115; pozostają 
one aktualne. Specyficzne dla Master-Builders-Solutions-
Deutschland-GmbH zestawy danych materiałów wejściowych 
("background data") oparte są na danych produkcyjnych 
nie starszych niż 5 lat.

3.7  Okres objęty przeglądem
Dane produkcyjne dla produktów Master X-Seed 
odzwierciedlają produkcję roczną 2015 r.

3.8  Przypisanie
Produkcja Master X-Seed nie obejmuje żadnych 
produktów towarzyszących. W związku z tym przypisanie 
nie było konieczne.

3.9  Porównywalność
Zasadniczo, porównanie lub ocena danych EPD jest 
możliwa tylko wtedy, gdy wszystkie porównywane zestawy 
danych zostały stworzone zgodnie z normą /EN 15804/ 
i uwzględniono kontekst budynku, a także odpowiednio, 
określone dla danego produktu właściwości użytkowe.

4.  LCA: scenariusze i szczegółowe informacje techniczne

Zgodnie z PCR Część A nie wskazano scenariuszy, 
ponieważ zadeklarowano wyłącznie moduły A1-A3.
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On average the individual Master X-Seed products 
differ by up to +/- 25% from the Master X-Seed product 

average.

7. Requisite evidence

  
As this declaration involves preliminary products, 
special tests and evidence within the framework of 

drawing up this Environmental Product Declaration are 
not necessary.  
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A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D
X X X MND MND MND MND MNR MNR MNR MND MND MND MND MND MND MND

WYNIKI ANALIZY LCA – WPŁYW na ŚRODOWISKO: 1 kg Master X-Seed

Parametr Jednostka A1-A3
Prawdopodobieństwo ocieplenia globalnego [kg CO2-Eq.] 6.75E-1

Prawdopodobieństwo zubożania warstwy ozonowej w stratosferze [kg CFC11-Eq.] 1.09E-8
Prawdpodobieństwo zakwaszania gruntu i wody [kg SO2-Eq.] 8.76E-4

Prawdopodobieństwo eutrofizacji zbiorników wodnych [kg (PO4)3--Eq.] 7.94E-4
Prawdopodobieństwo tworzenia się trposferycznych utleniaczy 

fotochemicznych ozonu [kg ethene-Eq.] 6.74E-5

Prawdopodobieństwo abiotycznego zubożania zasobów innych niż 
kopalne [kg Sb-Eq.] 1.84E-6

Prawdopodobieństwo abiotycznego zubożenia zasobów kopalnych [MJ] 5,87E+0
WYNIKI ANALIZY LCA – WYKORZYSTANIE ZASOBÓW: 1 kg Master X-Seed

Parametr Jednostka A1-A3
Odnawialna energia pierwotna jako nośnik energii [MJ] 3.07E-1

Odnawialne zasoby energii pierwotnej jako wykorzystywane materiały [MJ] 9.51E-3
Całkowite wykorzystanie odnawialnych zasobów energii pierwotnej [MJ] 3.17E-1

Nieodnawialna energia pierwotna jako nośnik energii [MJ] 6,32E+0
Nieodnawialna energia pierwotna jako materiał do zastosowania [MJ] 1.96E-1

Całkowite wykorzystanie nieodnawialnych zasobów energii pierwotnej [MJ] 6,52E+0
Zastosowanie materiału drugorzędnego [kg] 0,00E+0

Wykorzystanie odnawialnych paliw wtórnych [MJ] 0,00E+0
Wykorzystanie nieodnawialnych paliw wtórnych [MJ] 0,00E+0

Zużycie wody słodkiej netto [m3] 2.81E-3
WYNIKI ANALIZY LCA - PRZEPŁYWY WYJŚCIOWE I KATEGORIE ODPADÓW:
1 kg Master X-Seed

Parametr Jednostka A1-A3
Utylizacja odpadów niebezpiecznych [kg] 1.26E-8

Utylizacja odpadów innych niż niebezpieczne [kg] 2.02E-1
Utylizacja odpadów radioaktywnych [kg] 2.16E-5

Elementy nadające się do ponownego zastosowania [kg] 0,00E+0
Materiały do recyklingu [kg] 0,00E+0

Materiały do odzysku energii [kg] 0,00E+0
Energia elektryczna eksportowana [MJ] 0,00E+0

Eksportowana energia cieplna [MJ] 0,00E+0

5.  LCA: Wyniki

6.  LCA: Interpretacja
W przypadku obszarów granicznych danego systemu 
produkcja surowców (faza A1) jest głównym czynnikiem 
wpływającym na wszystkie czynniki wywierające wpływ 
na środowisko. Etap produkcji (A3) również wywiera na nie 
istotny wkład, sięgający 25% całkowitego oddziaływania. 
Wynika to głównie z założenia, że częściowo butla IBC 
HDPE jest ponownie stosowana tylko raz. W przypadku 
stalowej klatki i zintegrowanej palety z HDPE przyjęto 
10 cykli użytkowania. Jest to założenie konserwatywne, 
ponieważ produkt może być dostarczany w cysternach i/lub 
każdy IBC może zostać ponownie wykorzystany znacznie 
częściej. Oddziaływanie związane z etapami transportu (A2) 
jest niewielkie.

W przypadku zapotrzebowania na energię pierwotną, 
prawie 80% energii związane jest z produkcją surowców 

(A1). Z drugiej strony, prawie 20% energii przypada na 
fazę produkcyjną (A3), ze względu na zużycie energii 
elektrycznej oraz zastosowanie opakowań. Zawartość energii 
odnawialnej jest niska.

Jeśli chodzi o potencjał tworzenia efektu cieplarnianego 
(GWP), surowce są odpowiedzialne za 90% całkowitego 
wpływu na ten czynnik. Pozostała część przypada na fazę 
produkcji, przy czym głównym czynnikiem są komponenty 
opakowań. Podobne wyniki można zaobserwować 
w przypadku eutrofizacji (EP) i niszczenia warstwy ozonowej 
(ODP). W przypadku abiotycznego zubożenia skamieniałości 
(ADPF), zakwaszenia (AP) i fotochemicznego tworzenia 
ozonu (POCP) udział etapu produkcji jest znacznie 
większy i wynosi około 15-25% całkowitego oddziaływania. 
W przypadku produkcji głównym czynnikiem jest polietylen 
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On average the individual Master X-Seed products 
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average.
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zastosowany w opakowaniu IBC, przy założeniu, że butli IBC 
można użyć tylko jednokrotnie.

Przeciętnie, poszczególne produkty Master X-Seed różnią się 
o +/- 25% od średniej dla produktu Master X-Seed.
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7.  Wymagane dane eksperymentalne

8.  Referencje
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