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Master X-Seed STE  
– nowy wymiar wytrzymałości
Master X-Seed STE to nowo opracowana domieszka 
poprawiająca przyrost zarówno wczesnej, jak i docelowej 
wytrzymałości betonu ułatwiając ograniczenie emisji CO2. 
Innowacyjne rozwiązanie opiera się na naszej wyjątkowej 
technologii zarodkowania C-S-H i poprawia proces hydratacji 
poprzez wprowadzenie syntetycznie wytworzonych 
nanocząsteczek hydratyzowanego krzemianu wapnia do 

mieszanki betonowej. Dzięki specjalnie opracowanemu 
mechanizmowi działania można ograniczyć zawartość 
cementu, zastępując go mączką wapienną lub dodatkami 
typu II, w celu bardziej zrównoważonej produkcji betonu. 
Master X-Seed STE zapewnia przyrost zarówno wczesnej, jak 
i docelowej wytrzymałości betonu, wyznaczając nowy standard 
w efektywnym i zrównoważonym budownictwie.

Sprzyja hydratacji cementu
Umożliwia ograniczenie zawartości 
cementu w mieszance betonowej 
bez zmniejszania proporcji wody 
do spoiwa.

Trwałość
Master X-Seed STE umożliwia 
użycie większej ilości mączki 
wapiennej lub dodatków typu 
II w mieszance betonowej, co 
podnosi trwałość i wydłuża 
żywotność betonu.

Elastyczność projektowa
Przyspieszony rozwój wytrzymałości 
zapewnia większą elastyczność 
inżynierską i projektową.

Bezpieczeństwo wytrzymałościowe
Technologia zwiększająca 
wytrzymałość rozszerza zakres 
i elastyczność zastosowań mieszanki 
betonowej dzięki podwyższonym 
parametrom bezpieczeństwa 
wytrzymałościowego.

Poprawa produktywności
Zwiększona wytrzymałość 
betonu dzięki Master X-Seed 
STE pozwala na wcześniejszy 
demontaż i ponowne wykorzystanie 
szalunków, co przekłada się 
na poprawę produktywności 
i przyspieszenie procesu budowy 
zarówno w przypadku stosowania 
prefabrykatów, jak i betonu 
towarowego.

Mniejszy wpływ na środowisko
Ograniczenie zawartości cementu 
portlandzkiego w mieszance 
betonowej pozwala obniżyć ogólną 
energochłonność wytwarzania betonu 
oraz emisję CO2 związaną z produkcją 
cementu.

Rozwój wytrzymałości
Wyjątkowe rozwiązanie, poprawiające 
przyrost zarówno wczesnej, jak 
i docelowej wytrzymałości betonu.

Master X-Seed STE w skrócie

Projekt referencyjny w Augusta (Włochy): statyczna odbudowa falochronu w Porcie Augusta



Znakomite parametry — szybszy przyrost 
wczesnej i docelowej wytrzymałości
Produkt Master X-Seed STE można stosować ze wszystkimi 
typami cementów zgodnymi z normą EN 197 i jest w pełni 
kompatybilny z popularnymi domieszkami. Gotowa do użycia 
płynna domieszka jest dodawana do betonu podczas procesu 
mieszania. 

Dodatkowe zastosowanie superplastyfikatorów, takich 
jak MasterEase czy MasterGlenium, poprawia rozwój 
wytrzymałości mieszanki betonowej.

Master X-Seed STE umożliwia zastosowanie większej ilo-
ści wypełniacza wapiennego zamiast cementu bez 
uszczerbku dla rozwinięcia wytrzymałości

Master X-Seed STE obniża temperaturę hydratacji
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cement 300 kg/m3

Beton towarowy
CEM IV/B (P) 32,5 R; stosunek w/c = 0,50

cement 345 kg/m3
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Master X-Seed STE zwiększa wytrzymałość „zielonego” 
cementu o niskim bilansie emisji CO2
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Master X-Seed STE ogranicza emisję CO2
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230,1

300 kg/m³ CEM I z 1% 
Master X-Seed STE

Master Builders Solutions oferuje 
efektywne i zrównoważone rozwiązania 
umożliwiające produkcję betonów 
zoptymalizowanych pod względem 
emisji CO2, spełniających wysokie 
standardy urabialności, utrzymania 
spójności parametrów oraz odporności.

Beton towarowy
CEM IV/B (P) 32,5 R; stosunek w/c = 0,50
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Skontaktuj się z nami!
Lokalni specjaliści ds. zastosowań udzielają porad w zakresie proporcji mieszania oraz dozowania produktu 
Master X-Seed STE w celu poprawy rozwoju wytrzymałości betonu.

Trwałe i zrównoważone rozwiązanie do 
konstrukcji z betonu litego
Master X-Seed STE utrzymuje rozwój wytrzymałości 
na ściskanie i pomaga ograniczyć zawartość cementu 
w mieszance betonowej. Produkt jest odpowiedni do dużych 

konstrukcji betonowych lub elementów prefabrykowanych, 
w przypadku których wymagane jest niskie ciepło hydratacji 
podczas wiązania betonu.

Korzyści ze stosowania Master X-Seed STE:

  •  Lepszy rozwój wytrzymałości, zarówno wczesnej 
(1 dzień), jak i docelowej (28 dni)

  •  Możliwość zastąpienia cementu większą ilością mączki 
wapiennej lub dodatkami typu II

  •  Sprzyja zrównoważonemu budownictwu
  •  Obniżona temperatura hydratacji, zwłaszcza w dużych, 

masywnych konstrukcjach, ze względu na niższą 
zawartość cementu

  •  Bardziej spójna wytrzymałość betonu nawet przy 
wytwarzaniu z surowców o różnych parametrach

  •  Zwiększony współczynnik bezpieczeństwa 
wytrzymałościowego

  •  Możliwość wcześniejszego demontażu i ponownego 
wykorzystania szalunku, zwiększająca produktywność

Prefabrykowane konstrukcje betonowe Bloczki betonowe

Prefabrykowane elementy betonowe Konstrukcje z betonu litego



Marka Master Builders Solutions tworzy rozwiązania chemiczne 
stosowane przy wznoszeniu nowych budynków oraz konserwacji, 
naprawach i remontach istniejących obiektów.
Produkty Master Builders Solutions powstają w oparciu o doświad-
czenie uzyskane przez ponad 100 lat obecności w branży budow-
lanej. Filarem marki Master Builders Solutions są know-how 
i doświadczenie światowej społeczności ekspertów budowlanych.

Łączymy odpowiednie elementy z naszej oferty, aby sprostać spe-
cyficznym wyzwaniom w budownictwie. Współpracujemy na roż-
nych płaszczyznach naszych kompetencji i w rożnych regionach, 
czerpiąc z doświadczenia zdobytego podczas realizacji niezliczo-
nych projektów budowlanych na całym świecie.
Korzystając z globalnych technologii oraz dogłębnej znajomości 
lokalnych potrzeb budowlanych, opracowujemy innowacje, które 
przyczyniają się do sukcesu naszych klientów oraz wspierają zrów-
noważony rozwój budownictwa.

Kompleksowy asortyment pod marką Master Builders Solutions 
obejmuje domieszki do betonu, dodatki do cementu, rozwiązania 
dla budownictwa podziemnego, rozwiązania hydroizolacyjne, 
uszczelniacze, rozwiązania do naprawy i ochrony betonu, zaawan-
sowane systemy posadzkowe oraz rozwiązania dla energetyki 
wiatrowej na lądzie i na morzu.

Master Builders Solutions

		Domieszki do betonu
		Dodatki do cementu
		Rozwiązania chemiczne dla 

budownictwa podziemnego
		Systemy hydroizolacji
		Uszczelniacze
		Rozwiązania do napraw i ochrony 

betonu
		Zaprawy zalewowe i kotwiące
		Systemy posadzkowe

Nasza kompleksowa oferta
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Dane zawarte w niniejszej publikacji są oparte na naszych aktualnych zasobach wiedzy i doświadczenia. Nie wskazują one uzgodnionej umownej jakości produktu oraz – biorąc pod uwagę 
wiele czynników, które mogą negatywnie wpłynąć na przetwarzanie i stosowanie naszych produktów – nie zwalniają przetwórców z obowiązku przeprowadzenia własnych badań i testów. 
Uzgodniona umowna jakość produktu w chwili przeniesienia ryzyka jest oparta wyłącznie na danych zawartych w karcie charakterystyki. Wszelkie opisy, rysunki, fotografie, dane, proporcje, 
wagi itd. zawarte w niniejszej publikacji mogą zostać zmienione bez wcześniejszego uprzedzenia. Odbiorca produktu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich praw własności 
oraz obowiązującego prawa i przepisów (02/2018).

® = znak towarowy MBCC Group zastrzeżony w wielu krajach. MBS-06-2021-AS-0130-PL

Master Builders Solutions  
dla branży budowlanej

 
 
QUANTIFIED SUSTAINABLE BENEFITS.  
ZAAWANSOWANA CHEMIA BUDOWLANA OD  
MASTER BUILDERS SOLUTIONS

Niech liczby przemówią same: Przedstawiamy niektóre z naszych najbardziej ekologicznych 
i zrównoważonych rozwiązań z zakresu tworzenia betonu i prefabrykatów, budownictwa, 
budownictwa lądowego i posadzek

sustainability.master-builders-solutions.pl

MasterAir
Kompleksowe rozwiązania do 
betonu napowietrzonego

MasterBrace
Rozwiązania wzmacniające 
konstrukcje betonowe

MasterCast
Rozwiązania do produkcji 
elementów wibroprasowanych

MasterCem
Rozwiązania do produkcji cementu

MasterEase
Rozwiązania do betonów o niskiej 
lepkości

MasterEmaco
Rozwiązania do naprawy betonu

MasterFinish
Rozwiązania do pielęgnacji form 
i wykańczania powierzchni

MasterFlow
Rozwiązania do precyzyjnego 
posadowienia urządzeń

MasterFiber
Kompleksowe rozwiązania do 
betonu wzmacnianego włóknem

MasterGlenium
Rozwiązania do betonu 
wysokowartościowego

MasterInject
Rozwiązania do iniekcji betonowych

MasterKure
Rozwiązania do pielęgnacji betonu

MasterLife
Rozwiązania poprawiające trwałość 
betonu

MasterMatrix
Zaawansowana kontrola 
reologiczna betonu

MasterPel
Rozwiązania do produkcji betonów 
wodoszczelnych

MasterPolyheed
Rozwiązania do ekonomicznej 
produkcji betonu towarowego

MasterPozzolith
Rozwiązania do codziennej 
produkcji betonu towarowego

MasterProtect
Rozwiązania do ochrony betonu

MasterRheobuild
Rozwiązania do betonu 
o podwyższonej wytrzymałości

MasterRoc
Rozwiązania dla budownictwa 
podziemnego

MasterSeal
Rozwiązania do izolacji 
wodochronnych i uszczelniania

MasterSet
Rozwiązania do kontroli czasu 
wiązania i twardnienia betonu

MasterSphere
Rozwiązania gwarantujące 
odporność na zamrażanie 
i rozmrażanie

MasterSuna
Rozwiązania dla piasku i żwiru 
w betonie

MasterSure
Rozwiązania do utrzymywania 
wyjątkowej urabialności

MasterTop
Rozwiązania do posadzek 
przemysłowych i komercyjnych

Master X‑Seed
Zaawansowane rozwiązania 
przyspieszające do betonu

Ucrete
Rozwiązania dla posadzek 
eksploatowanych w ekstremalnie 
trudnych warunkach

Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32‑400 Myślenice
tel. +48 12 372 80 00
budownictwo@mbcc‑group.com
www.master‑builders‑solutions.com/pl

http://sustainability.master-builders-solutions.pl

