WSTĘP

«

KARTY TECHNICZNE

SPIS TREŚCI

»

BUDOWNICTWO PODZIEMNE

Informator Techniczny

Domieszki i dodatki do betonu,
budownictwo podziemne

KOMPENDIUM WIEDZY

WSTĘP

«

SPIS TREŚCI

KARTY TECHNICZNE

»

BUDOWNICTWO PODZIEMNE

KOMPENDIUM WIEDZY

Spis treści
Kompleksowe rozwiązania dla budownictwa oferowane
przez Master Builders Solutions
3
Laboratorium

4

Karty techniczne

5

1. Domieszki uplastyczniające
MasterAir 81
MasterPozzolith 18 BV
MasterPozzolith 18 BVC
MasterPozzolith 20 BV
MasterPozzolith 20 BVW

6
6
7
8
9
10

2. Domieszki upłynniające
MasterEase 3040
MasterEase 5051
MasterGlenium ACE 420
MasterGlenium ACE 430
MasterGlenium ACE 435
MasterGlenium ACE 560
MasterGlenium SKY 300
MasterGlenium SKY 578
MasterGlenium SKY 596
MasterGlenium SKY 638
MasterGlenium SKY 653
MasterGlenium SKY 686
MasterGlenium SKY 716
MasterGlenium SKY 1600
MasterPolyheed 121
MasterPolyheed 219
MasterPolyheed 357
MasterPolyheed 457
MasterPolyheed PAV 10
MasterRheobuild 1021
MasterSure HES 1515
MasterSure HES 1517

11
11
13
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

3. Domieszki napowietrzające
MasterAir 107
MasterAir 117
MasterAir 150 MHK
MasterAir 3012
MasterAir 3015

36
36
37
38
39
40

4. Domieszki przyspieszające i opóźniające
MasterPozzolith 501 HE
MasterSet R 433
Master X-SEED 100
Master X-SEED STE 54

41
41
42
43
44

5. Domieszki uszczelniające i ograniczające skurcz
MasterLife ADH 157
MasterLife SRA 150
MasterLife SRA 925
MasterLife WP 799
MasterLife WP 1000
MasterPel 708

45
45
46
47
48
49
51

Informator Techniczny
Domieszki i dodatki do betonu, budownictwo podziemne

6. Środki do pielęgnacji betonu
MasterFinish SRT 488
MasterKure 216 WB
MasterKure 217 WB
MasterKure 220 WB

52
52
54
55
56

7. Środki antyadhezyjne
MasterFinish FW 323
MasterFinish MPT 299
MasterFinish RL 211
MasterFinish RL 215
MasterFinish RL 318
MasterFinish RL 325
MasterFinish RL 456

57
57
58
60
61
62
63
64

8. Domieszki do wyrobów wibroprasowanych
MasterCast 440
MasterCast 780
MasterCast 782
MasterPel 793
MasterPel SP 4012
MasterPel SP 5000
MasterPel SP 6200

65
66
67
68
69
70
72
74

9. Włókna do betonu i zapraw
MasterFiber 012
MasterFiber 080
MasterFiber 151 SPA
MasterFiber 230
MasterFiber 235 SPA
MasterFiber 240
MasterFiber 320

76
78
79
80
81
82
83
84

10. Zastosowania specjalne
MasterCast EH 550
MasterCell 285
MasterEmaco N 015
MasterEmaco N 305 FC
MasterFinish DF 880
MasterFlow 901
MasterMatrix FC 500
MasterMatrix SCC 110
MasterMatrix SDC 100
MasterMatrix UW 420

85
85
86
87
88
90
91
93
94
95
96

Budownictwo podziemne
Hydroizolacje

1

97
98

Iniekcje

101

TBM

107

Beton natryskowy

114

Klasy ekspozycji betonu

117

Klasy konsystencji

119

Zalecane wartości graniczne dotyczące składu
oraz właściwości betonu

120

WSTĘP

«

KARTY TECHNICZNE

SPIS TREŚCI

»

BUDOWNICTWO PODZIEMNE

KOMPENDIUM WIEDZY

Master Builders Solutions

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 doświadczenie uzyskane przez ponad 100 lat obecności w branży budowlanej. Filarem marki Master Builders Solutions są know-how
i doświadczenie światowej społeczności ekspertów budowlanych.
Łączymy odpowiednie elementy z naszej oferty, aby sprostać specyficznym wyzwaniom w budownictwie. Współpracujemy na rożnych płaszczyznach naszych kompetencji i w rożnych regionach,
czerpiąc z doświadczenia zdobytego podczas realizacji niezliczonych 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 zrównoważony 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, zaawansowane systemy posadzkowe oraz rozwiązania dla energetyki
wiatrowej na lądzie i na morzu.

Nasza kompleksowa oferta
 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
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Kompleksowe rozwiązania dla
budownictwa oferowane przez
Master Builders Solutions
W Master Builders Solutions hołdujemy zasadzie odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju. W myśl hasła „Tworzymy
chemię dla zrównoważonej przyszłości” dbamy o spełnianie potrzeb naszych klientów poprzez tworzenie indywidualnych rozwiązań w oparciu o najnowsze osiągnięcia naukowe i ogromne doświadczenie naszych pracowników. Uwzględniając społeczną troskę dotyczącą stanu zanieczyszczenia środowiska, wysoką świadomość ekologiczną oraz dbałość o stały wzrost
wiedzy, przystąpiliśmy do międzynarodowego programu „Responsible Care®” („Odpowiedzialność i Troska®”) stanowiącego
system wspomagający działania branży chemicznej na środowisko naturalne, wzrost bezpieczeństwa stosowanych procesów
wytwórczych oraz prewencyjne zarządzanie systemem ochrony zdrowia.
Współpracujemy z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego wspierającą działania na rzecz rozwoju branży chemicznej, reprezentowaniem interesów ekonomicznych i społecznych zrzeszonych firm na szczeblu ogólnokrajowym i międzynarodowym wobec
organów administracji państwowej. Jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego, gdzie wspólnie
z producentami betonu i jednostkami badawczymi wymieniamy się doświadczeniami i poszerzamy nasze kompetencje.
Wysoka jakość naszych produktów jest potwierdzona certyfikatem Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji wydany przez
Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu w zakresie domieszek do betonu, zapraw oraz do specjalnych zastosowań jak chociażby beton natryskowy. Kompletna oferta produktów Master Builders Solutions oprócz domieszek do betonu to
także rozwiązania chemiczne do konstrukcji podziemnych, betonów architektonicznych, rozwiązania w zakresie instalacji
wodochronnych, uszczelnienia, rozwiązania do naprawy i ochrony betonu, spoiny i zaawansowane systemy posadzkowe.
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Laboratorium

Na terenie Zakładu Produkcyjnego w Myślenicach posiadamy
Laboratorium Jakości monitorujące jakość produkowanych
wyrobów pod względem właściwości fizyko -chemicznych oraz
Laboratorium Betonu gdzie odbywa się pełna kontrola właściwości domieszek w betonie zgodnie z wymaganiami EN 934-2.
Pracownicy laboratorium wraz z technologami aktywnie współpracują z klientami, umożliwiając wykonywanie różnych badań.
Nasze laboratorium jest dla klientów.
Zakres działania Laboratorium Betonu:
• projektowanie betonów zwykłych i specjalnych (np. SCC, BWW),
• badania mieszanki betonowej,
• badania cech wytrzymałościowych i trwałościowych,
• badania cementów, popiołów i mikrokrzemionki,
• badania kruszyw,
• organizacja szkoleń dla klientów,
• doradztwo techniczne.

Sprzęt i urządzenia, których używamy sytuują nas wśród
najnowocześniejszych laboratoriów betonu w kraju.
Oprócz powszechnie spotykanych pras wytrzymałościowych, urządzeń do badania mrozoodporności, czy wodoprzepuszczalności jesteśmy w posiadaniu aparatu
do badania struktury powietrza w mieszance betonowej
(AVA), urządzenia do badania skurczu, maszyny do badania mrozoodporności w solach oraz urządzenia Heat-Box
do badania ciepła hydratacji
Na potrzeby naszych klientów stworzyliśmy mobilne laboratorium, dzięki któremu wiele badań możemy wykonać
bezpośrednio w miejscu produkcji betonu, lub na placu
budowy. Badania prowadzane są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę zgodnie z wytycznymi norm polskich i europejskich, a urządzenia badawcze są poddawane okresowej kontroli i wzorcowaniu przez uprawnione jednostki.
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DOMIESZKI UPLASTYCZNIAJąCE

MasterAir 81
Domieszka napowietrzająco/uplastyczniająca do betonu i zapraw
SPOSÓB DZIAŁANIA

odpowiednio zwiększyć dozowanie, zaś podczas chłodnych
dni – obniżyć.
MasterAir 81 może być dodawany bezpośrednio do wody
zarobowej, zaleca się jednak wprowadzenie go do wstępnie
przemieszanej zaprawy. Należy zapewnić odpowiedni czas
mieszania.
Składowana na miejscu budowy zaprawa przygotowana
z użyciem MasterAir 81 powinna być chroniona przed słońcem, ciepłem i wiatrem poprzez przykrycie jej lub zalanie
cienką warstwą wody.

MasterAir 81 umożliwia produkcję w wytwórni betonu towarowego zdatnej do nakładania kielnią gotowej zaprawy o opóźnionym początku wiązania. Składniki napowietrzające powodują wytworzenie plastycznej, przylepnej i idealnej do
wykonywania spoin zaprawy. System opóźniający umożliwia
jej wykorzystanie w czasie do 36 godzin.

WŁAŚCIWOŚCI

Wykorzystanie domieszki MasterAir 81 pozwala na produkcję
zapraw o:
• bardzo dobrej przyczepności do powierzchni,
• bardzo dobrej urabialności,
• wysokiej zawartości powietrza zwiększającej jej właściwości izolacyjne,
• wysokiej konsystencji,
• wydłużonym czasie urabialności,
• podwyższonej retencji wody.

ZASTOSOWANIE

Domieszka może być wykorzystana do produkcji:
• murarskich i tynkarskich zapraw cementowych,
• zapraw z piaskami o wysokiej zawartości frakcji drobnych,
• zapraw w podwyższonych temperaturach.

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE

PN-EN 934-3 T2

SPOSÓB STOSOWANIA

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

Zalecane dozowanie: 0,5 ÷ 1,5% masy cementu.
Średnie dozowanie 0,8% cementu daje czas przeróbki do
36 godzin. Ilość domieszki determinuje czas przydatności
zaprawy do dalszego wykorzystania. Dozowanie domieszki
zależy od pozostałych składników zaprawy i powinno być
ustalone w drodze prób. Podczas gorących letnich dni należy

MasterAir 81 nie jest substancją niebezpieczną zgodnie
z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy

Modyfikowane polimery

Forma

Ciecz

Kolor

Bezbarwny do jasnobrązowego

Gęstość (w 20°C)

1,11 ± 0,01 g/cm3

pH (w 20°C):

7,5 ± 1,5

Zawartość chlorków

≤ 0,1% masy

Zawartość alkaliów

≤ 0,4% masy
Magazynowanie i Transport

Minimalny okres przydatności

12 miesięcy
Oryginalne pojemniki w temperaturze 5°C do +30ºC. Chronić przed
bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.

Warunki przechowywania
Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR

Nieklasyfikowany jako niebezpieczny

Rodzaje opakowań

Kontener – 1000 kg; Beczka – 200 kg; Kanister – 20 kg

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
Informator Techniczny
Domieszki i dodatki do betonu, budownictwo podziemne

6
9

Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32‑400 Myślenice
tel. +48 12 372 80 00
fax +48 12 372 80 10
www.master‑builders‑solutions.com/pl
budownictwo@mbcc‑group.com

«

1. marker dział TDS
WSTĘP
domieszki
uplastyczniające

domieszki
upłynniające

domieszki
napowietrzające

SPIS TREŚCI

KARTY TECHNICZNE
dom. przyspieszające
i opóźniające

»

BUDOWNICTWO PODZIEMNE

dom. uszczelniające
i ograniczające skurcz

pielęgnacja
betonu

środki
antyadhezyjne

KOMPENDIUM WIEDZY

dom. do wyrobów
wibroprasowanych

włókna do betonu
i zapraw

zastosowania
specjalne

DOMIESZKI UPLASTYCZNIAJąCE

MasterPozzolith 18 BV
Uplastyczniająca/redukująca ilość wody domieszka do betonu PN-EN 934-2
SPOSÓB DZIAŁANIA

od pożądanej konsystencji, która musi zostać ustalona na
podstawie prób. Wysokie dozowanie plastyfikatora w niskich
temperaturach może spowodować znaczne opóźnienie wiązania szczególnie z cementami typu N.

MasterPozzolith 18 BV należy do grupy związków powierzchniowo czynnych na bazie lignosulfonianów poprawiających
zwilżanie ziarn cementu przez wodę zarobową. W wyniku
tego powstaje jednorodny zaczyn cementowy charakteryzujący się niewielkimi siłami tarcia wewnętrznego, co zapewnia
lepszą urabialność mieszanki betonowej.

ZASTOSOWANIE

Obniżenie napięcia powierzchniowego wody względem
cementu pozwala produkować mieszanki betonowe o:
• podwyższonej konsystencji przy zachowaniu stałego W/C.
• wyższej urabialności ułatwiającej jej pompowanie, układanie, zagęszczanie oraz wykończenie powierzchni.
• mniejszej ilości wody zarobowej, z zachowaniem stałej
konsystencji, co zwiększa gęstość betonu oraz skuteczność hydratacji cementu podnosząc parametry betonu
takie jak wytrzymałość, szczelność, trwałość oraz obniżając nasiąkliwość i skurcz.

Domieszka może być wykorzystana do produkcji
• betonu towarowego stosowanego m.in do budowy ław i płyt
fundamentowych, ścian, słupów oraz stropów
• elementów konstrukcyjnych z żelbetu i betonu sprężonego
• betonu posadzkowego (w tym do ogrzewania podłogowego), jastrychu oraz szlichty
• betonów dla budownictwa inżynieryjnego o wysokich
cechach trwałościowych, niskiej nasiąkliwości, wysokiej
konsystencji, ale niskim W/C w przypadku stosowaniu
w kombinacji z superplastyfikatorami MasterGlenium,
MasterPolyheed, MasterRheobuild i domieszkami napowietrzającymi MasterAir.
• elementów z betonu wibroprasowanego.

Nieznaczne właściwości opóźniające wiązanie cementu
korzystnie wpływają na wydłużenie czasu urabialności mieszanki betonowej.

PN-EN 934-2 T2

WŁAŚCIWOŚCI

SPOSÓB STOSOWANIA

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

Zalecane dozowanie 0,1 ÷1,1% w stosunku do masy cementu.
Wyższe dozowania są możliwe, należy jednak je poprzedzić
odpowiednimi badaniami. Wymagana ilość domieszki zależy

MasterPozzolith 18 BV nie jest substancją niebezpieczną
zgodnie z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy

Lignosulfoniany magnezowe

Forma

Ciecz

Kolor

Ciemnobrązowy

Gęstość (w 20ºC)

1,18 ± 0,03 g/cm3

pH (w 20ºC):

5,0 ± 1,0

Zawartość chlorków

≤ 0,1% masy

Zawartość alkaliów

≤ 0,4% masy
Magazynowanie i Transport

Minimalny okres przydatności

12 miesięcy
Oryginalne pojemniki w temperaturze 5ºC do +30ºC.
Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.
Podczas przechowywania może dojść do sedymentacji produktu
(max. 0,5%), jednak zjawisko to nie ma wpływu na działanie
domieszki.

Warunki przechowywania

Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR

Nieklasyfikowany jako niebezpieczny

Rodzaje opakowań

Kontener – 1000 kg; Beczka – 220 kg; Kanister – 20 kg

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
Informator Techniczny
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DOMIESZKI UPLASTYCZNIAJąCE

MasterPozzolith 18 BVC
Uplastyczniająca/redukująca ilość wody domieszka do betonu PN-EN 934-2
SPOSÓB DZIAŁANIA

MasterPozzolith 18 BVC należy do grupy związków
powierzchniowo czynnych na bazie lignosulfonianów poprawiających zwilżanie ziarn cementu przez wodę zarobową.
W wyniku tego powstaje jednorodny zaczyn cementowy charakteryzujący się niewielkimi siłami tarcia wewnętrznego, co
zapewnia lepszą urabialność mieszanki betonowej.

WŁAŚCIWOŚCI

Obniżenie napięcia powierzchniowego wody względem
cementu pozwala produkować mieszanki betonowe o:
• podwyższonej konsystencji przy zachowaniu stałego W/C,
• wyższej urabialności ułatwiającej jej pompowanie, układanie, zagęszczanie oraz wykończenie powierzchni,
• mniejszej ilości wody zarobowej, z zachowaniem stałej
konsystencji, co zwiększa gęstość betonu oraz skuteczność hydratacji cementu podnosząc parametry betonu
takie jak wytrzymałość, szczelność, trwałość oraz obniżając nasiąkliwość i skurcz.

zostać ustalona na podstawie prób. Wysokie dozowanie plastyfikatora w niskich temperaturach może spowodować
znaczne opóźnienie wiązania szczególnie z cementami typu
N.

ZASTOSOWANIE

Domieszka może być wykorzystana do produkcji:
• betonu towarowego stosowanego m.in do budowy ław i płyt
fundamentowych, ścian, słupów oraz stropów,
• elementów konstrukcyjnych z żelbetu i betonu sprężonego,
• betonu posadzkowego (w tym do ogrzewania podłogowego), jastrychu oraz szlichty,
• betonów dla budownictwa inżynieryjnego o wysokich
cechach trwałościowych, niskiej nasiąkliwości, wysokiej
konsystencji ale niskim W/C w przypadku stosowaniu
w kombinacji z superplastyfikatorami MasterGlenium,
MasterPolyheed, MasterRheobuild i domieszkami napowietrzającymi MasterAir,
• elementów z betonu wibroprasowanego.

Nieznaczne właściwości opóźniające wiązanie cementu
korzystnie wpływają na wydłużenie czasu urabialności mieszanki betonowej.

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE

PN-EN 934-2 T2
Rekomendacja IBDiM

SPOSÓB STOSOWANIA

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

Zalecane dozowanie 0,1 ÷ 1,0% w stosunku do masy
cementu. Wyższe dozowania są możliwe, należy jednak je
poprzedzić odpowiednimi badaniami. Wymagana ilość
domieszki zależy od pożądanej konsystencji, która musi

MasterPozzolith 18 BVC nie jest substancją niebezpieczną
zgodnie z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy

Lignosulfoniany

Forma

Ciecz

Kolor

Ciemnobrązowy

Gęstość (w 20°C)

1,10 ± 0,02 g/cm3

pH (w 20°C):

5,2 ± 1,0

Zawartość chlorków

≤ 0,1% masy

Zawartość alkaliów

≤ 3,0% masy
Magazynowanie i Transport

Minimalny okres przydatności

Warunki przechowywania

12 miesięcy
Oryginalne pojemniki w temperaturze 5°C do +30ºC. Chronić przed
bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.
Podczas przechowywania może dojść do sedymentacji produktu
(max. 0,7%), jednak zjawisko to nie ma wpływu na działanie
domieszki.

Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR

Nieklasyfikowany jako niebezpieczny

Rodzaje opakowań

Kontener – 1000 kg; Beczka – 220 kg; Kanister – 20 kg

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
Informator Techniczny
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DOMIESZKI UPLASTyCZNIAJąCE

MasterPozzolith 20 BV
Uplastyczniająca/redukująca ilość wody domieszka do betonu PN-EN 934-2
SPOSÓB DZIAŁANIA

ZASTOSOWANIE

MasterPozzolith 20 BV jest plastyfikatorem dedykowanym do
betonu towarowego umożliwiającym skuteczna dyspersję
ziaren spoiwa, w wyniku czego powstaje jednorodny zaczyn
cementowy charakteryzujący się niewielkimi siłami tarcia
wewnętrznego, co zapewnia lepszą urabialność mieszanki
betonowej.

Domieszka może być wykorzystana do produkcji
• betonu towarowego stosowanego m.in do budowy ław i płyt
fundamentowych, ścian, słupów oraz stropów
• elementów konstrukcyjnych z żelbetu i betonu sprężonego
• betonu posadzkowego (w tym do ogrzewania podłogowego), jastrychu oraz szlichty
• betonów dla budownictwa inżynieryjnego o wysokich
cechach trwałościowych, niskiej nasiąkliwości, wysokiej
konsystencji, ale niskim W/C w przypadku stosowaniu
w kombinacji z superplastyfikatorami MasterGlenium,
MasterPolyheed, MasterRheobuild i domieszkami napowietrzającymi MasterAir.
• elementów z betonu wibroprasowanego.

WŁAŚCIWOŚCI

Wykorzystanie MasterPozzolith 20 BV pozwala produkować
mieszanki betonowe o:
• podwyższonej konsystencji przy zachowaniu stałego W/C.
• wyższej urabialności ułatwiającej jej pompowanie, układanie, zagęszczanie oraz wykończenie powierzchni.
• mniejszej ilości wody zarobowej, z zachowaniem stałej
konsystencji, co zwiększa gęstość betonu oraz skuteczność hydratacji cementu podnosząc parametry betonu
takie jak wytrzymałość, szczelność, trwałość oraz obniżając nasiąkliwość i skurcz.

Dla zapewnienia wysokich klas ekspozycji związanych
z zamrażaniem/rozmrażaniem betonu zaleca się stosowanie
MasterPozzolith 20 BV w kombinacji z domieszkami napowietrzającymi serii MasterAir.
MasterPozzolith 20 BV może być stosowany w połączeniu
z domieszkami opóźniającymi MasterSet R 431, MasterSet R
433, przyspieszajacymi MasterX-Seed 100, MasterPozzolith
501HE oraz upłynniającymi serii MasterRheobuid,
MasterPolyheed, MasterGlenium, MasterEase, MasterSure.

Nieznaczne właściwości opóźniające wiązanie cementu
korzystnie wpływają na wydłużenie czasu urabialności mieszanki betonowej.

SPOSÓB STOSOWANIA

Zalecane dozowanie 0,1–0,8% w stosunku do masy cementu.
Wyższe dozowania są możliwe, należy jednak je poprzedzić
odpowiednimi badaniami. Wymagana ilość domieszki zależy
od pożądanej konsystencji, która musi zostać ustalona na
podstawie prób. Wysokie dozowanie plastyfikatora w niskich
temperaturach może spowodować znaczne opóźnienie wiązania szczególnie z cementami typu N.

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE

PN-EN 934-2 T2

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterPozzolith 20 BV nie jest substancją niebezpieczną
zgodnie z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy
Forma
Kolor
Gęstość (w 20ºC)
pH (w 20ºC):
Zawartość chlorków
Zawartość alkaliów
Magazynowanie i Transport
Minimalny okres przydatności

Lignosulfoniany, glukonian sodu
Ciecz
Ciemnobrązowy
1,07 ±0,02 g/cm3
6,24 ±1,0
≤ 0,1% masy
≤ 2,5% masy
12 miesięcy
Oryginalne pojemniki w temperaturze 5ºC do +30ºC.
Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.
Podczas przechowywania może dojść do sedymentacji produktu
(max. 0,7%), jednak zjawisko to nie ma wpływu na działanie
domieszki.
Nieklasyfikowany jako niebezpieczny
Kontener – 1000 kg; Beczka – 220 kg; Kanister – 20 kg

Warunki przechowywania

Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR
Rodzaje opakowań

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
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DOMIESZKI UPLASTYCZNIAJąCE

MasterPozzolith 20 BVW
Uplastyczniająca/redukująca ilość wody domieszka do betonu PN-EN 934-2
SPOSÓB DZIAŁANIA

ZASTOSOWANIE

MasterPozzolith 20 BVW jest plastyfikatorem dedykowanym
do betonu towarowego umożliwiającym skuteczna dyspersję
ziaren spoiwa, w wyniku czego powstaje jednorodny zaczyn
cementowy charakteryzujący się niewielkimi siłami tarcia
wewnętrznego, co zapewnia lepszą urabialność mieszanki
betonowej.

Domieszka może być wykorzystana do produkcji
• betonu towarowego stosowanego m.in do budowy ław i płyt
fundamentowych, ścian, słupów oraz stropów
• elementów konstrukcyjnych z żelbetu i betonu sprężonego
• betonu posadzkowego (w tym do ogrzewania podłogowego), jastrychu oraz szlichty
• betonów dla budownictwa inżynieryjnego o wysokich
cechach trwałościowych, niskiej nasiąkliwości, wysokiej
konsystencji, ale niskim W/C w przypadku stosowaniu
w kombinacji z superplastyfikatorami MasterGlenium,
MasterPolyheed, MasterRheobuild i domieszkami napowietrzającymi MasterAir.
• elementów z betonu wibroprasowanego.

WŁAŚCIWOŚCI

Wykorzystanie MasterPozzolith 20 BVW pozwala produkować mieszanki betonowe o:
• podwyższonej konsystencji przy zachowaniu stałego W/C.
• wyższej urabialności ułatwiającej jej pompowanie, układanie, zagęszczanie oraz wykończenie powierzchni.
• mniejszej ilości wody zarobowej, z zachowaniem stałej
konsystencji, co zwiększa gęstość betonu oraz skuteczność hydratacji cementu podnosząc parametry betonu
takie jak wytrzymałość, szczelność, trwałość oraz obniżając nasiąkliwość i skurcz.

Dla zapewnienia wysokich klas ekspozycji związanych
z zamrażaniem/rozmrażaniem betonu zaleca się stosowanie
MasterPozzolith 20 BVW w kombinacji z domieszkami napowietrzającymi serii MasterAir.
MasterPozzolith 20 BVW może być stosowany w połączeniu
z domieszkami opóźniającymi MasterSet R 431, MasterSet R
433, przyspieszajacymi MasterX-Seed 100, MasterPozzolith
501HE oraz upłynniającymi serii MasterRheobuid,
MasterPolyheed, MasterGlenium, MasterEase, MasterSure.

Nieznaczne właściwości opóźniające wiązanie cementu
korzystnie wpływają na wydłużenie czasu urabialności mieszanki betonowej.

SPOSÓB STOSOWANIA

Zalecane dozowanie 0,1–0,9% w stosunku do masy cementu.
Wyższe dozowania są możliwe, należy jednak je poprzedzić
odpowiednimi badaniami. Wymagana ilość domieszki zależy
od pożądanej konsystencji, która musi zostać ustalona na
podstawie prób. Wysokie dozowanie plastyfikatora w niskich
temperaturach może spowodować znaczne opóźnienie wiązania szczególnie z cementami typu N.

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE

PN-EN 934-2 T2

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterPozzolith 20 BVW nie jest substancją niebezpieczną
zgodnie z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy
Forma
Kolor
Gęstość (w 20ºC)
pH (w 20ºC):
Zawartość chlorków
Zawartość alkaliów
Magazynowanie i Transport
Minimalny okres przydatności

Lignosulfoniany, glukonian sodu
Ciecz
Ciemnobrązowy
1,07 ±0,02 g/cm3
6,28 ±1,0
≤ 0,1% masy
≤ 5,0% masy
12 miesięcy
Oryginalne pojemniki w temperaturze 5ºC do +30ºC.
Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.
Podczas przechowywania może dojść do sedymentacji produktu
(max. 0,7%), jednak zjawisko to nie ma wpływu na działanie
domieszki.
Nieklasyfikowany jako niebezpieczny
Kontener – 1000 kg; Beczka – 220 kg; Kanister – 20 kg

Warunki przechowywania

Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR
Rodzaje opakowań

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
Informator Techniczny
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DOMIESZKI UPŁYNNIAJąCE

MasterEase 3040
Domieszka upłynniająca do betonów o obniżonej lepkości
SPOSÓB DZIAŁANIA

MasterEase 3040 w kombinacji z domieszkami napowietrzającymi MasterAir. MasterEase 3040 może być stosowany
w połączeniu z domieszkami opóźniającymi MasterSet R
431, MasterSet R 433, przyspieszającymi MasterPozzolith
501 HE, Master X-SEED oraz plastyfikującymi serii
MasterPozzolith BV.

MasterEase 3040 jest najnowszą koncepcją, skoncentrowaną na optymalizacji lepkości mieszanki betonowej, oraz jej
właściwościach reologicznych.
Dedykowany dla betonu towarowego MasterEase 3040 bazujący na zaawansowanej technologii polimeryzacji, umożliwia
efektywną dyspersję ziaren cementu, połączoną ze znacznym ograniczeniem tarcia wewnętrznego cząstek w mieszance betonowej. W praktyce pozwala to na znacznie ograniczenie ciśnienia pompowania, zwiększenie wydajności
pracy pompy, przyspieszenie prac związanych z rozkładaniem, zagęszczeniem oraz wykończeniem powierzchni
betonu.

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE

PN-EN 934-2 T3.1

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterEase 3040 nie jest substancją niebezpieczną zgodnie
z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

WŁAŚCIWOŚCI

Zastosowanie MasterEase 3040 pozwala na produkcję mieszanek betonowych o:
• niskiej lepkości ułatwiającej pompowanie, układanie,
zagęszczenie oraz wykończenie powierzchni,
• znacznie obniżonej zawartości wody zarobowej, oraz dużej
zawartości frakcji pylastych przy zachowaniu bardzo
dobrych właściwości reologicznych,
• wysokiej wytrzymałości,
• wysokiej płynności, przy niskiej zawartości frakcji pylastych
bez ryzyka segregacji kruszywa oraz bleedingu,
• dużej jednorodności, co w połączeniu z efektywniejszą
hydratacją cementu podnosi parametry takie jak wytrzymałość, szczelność, trwałość oraz obniża nasiąkliwość
i skurcz,
• bardzo dobrym utrzymaniu konsystencji.

SPOSÓB STOSOWANIA

Zalecane dozowanie 0,2 ÷ 3,0% w stosunku do masy
cementu. Dozowanie średnie 0,7%. Wyższe dozowania są
możliwe, należy jednak je poprzedzić odpowiednimi badaniami. Wymagana ilość domieszki zależy od pożądanej konsystencji, która musi zostać ustalona na podstawie prób.

ZASTOSOWANIE

Domieszka może być wykorzystana do produkcji
• betonów wysokich wytrzymałości, HPC oraz RPC,
• mieszanek pompowanych na duże wysokości, oraz
odległości,
• betonów architektonicznych,
• betonów dla budownictwa inżynieryjnego o wysokiej trwałości, niskiej nasiąkliwości, wysokiej konsystencji, z zachowaniem niskiego W/C,
• elementów konstrukcyjnych z żelbetu i betonu sprężonego,
• betonu towarowego stosowanego m.in do budowy ław i płyt
fundamentowych, ścian, słupów oraz stropów
• betonów kontraktorowych,
• betonu natryskowego,
• betonu SCC, ASCC,
• betonu w warunkach podwyższonych temperatur utrzymując konsystencję mieszanki.
Dla zapewnienia wysokich klas ekspozycji związanych
z zamrażaniem/rozmrażaniem betonu zaleca się stosowanie
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DOMIESZKI UPŁYNNIAJąCE

MasterEase 3040
Domieszka upłynniająca do betonów o obniżonej lepkości

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy

Eter

Forma

Ciecz

Kolor

Jasnobrązowy

Gęstość (w 20°C)

1,08 ± 0,02 g/cm3

pH (w 20°C):

5,5 ± 1,0

Zawartość chlorków

≤ 0,1% masy

Zawartość alkaliów

≤ 2,0% masy
Magazynowanie i Transport

Minimalny okres przydatności

Warunki przechowywania

12 miesięcy
Oryginalne pojemniki w temperaturze 5°C do +30ºC. Chronić przed
bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.
Podczas przechowywania może dojść do sedymentacji produktu
(max. 0,1%), jednak zjawisko to nie ma wpływu na działanie
domieszki.

Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR

Nieklasyfikowany jako niebezpieczny

Rodzaje opakowań

Kontener – 1000 kg; Beczka – 220 kg; Kanister – 20 kg

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
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DOMIESZKI UPŁYNNIAJąCE

MasterEase 5051
Domieszka upłynniająca do betonów o obniżonej lepkości
SPOSÓB DZIAŁANIA

MasterEase 5051 jest najnowszą koncepcją, skoncentrowaną
na optymalizacji lepkości mieszanki betonowej, jej właściwościach reologicznych oraz rozwojowi wczesnej
wytrzymałości.
Dedykowany dla prefabrykacji MasterEase 5051 bazujący na
zaawansowanej technologii polimeryzacji, umożliwia efektywną dyspersję ziaren cementu, połączoną ze znacznym
ograniczeniem tarcia wewnętrznego cząstek w mieszance
betonowej. W praktyce pozwala to na znacznie przyspieszenie prac związanych z rozkładaniem, zagęszczeniem oraz
wykończeniem powierzchni betonu. Jednoczesne zachowanie wysokiej stabilności mieszanki, ułatwia produkcję betonu
szczególnie w wysokich klasach konsystencji.

WŁAŚCIWOŚCI

Zastosowanie MasterEase 5051 pozwala na produkcję mieszanek betonowych o:
• niskiej lepkości ułatwiającej układanie, zagęszczenie oraz
wykończenie powierzchni,
• znacznie obniżonej zawartości wody zarobowej, oraz dużej
zawartości frakcji pylastych przy zachowaniu bardzo
dobrych właściwości reologicznych,
• wysokiej wytrzymałości wczesnej,
• wysokiej płynności, przy niskiej zawartości frakcji pylastych
bez ryzyka segregacji kruszywa oraz bleedingu,
• dużej jednorodności, co w połączeniu z efektywniejszą
hydratacją cementu podnosi parametry takie jak wytrzymałość, szczelność, trwałość oraz obniża nasiąkliwość
i skurcz.

SPOSÓB STOSOWANIA

Zalecane dozowanie 0,1 ÷ 3,0% w stosunku do masy

cementu. Wyższe dozowania są możliwe, należy jednak je
poprzedzić odpowiednimi badaniami. Wymagana ilość
domieszki zależy od pożądanej konsystencji, która musi
zostać ustalona na podstawie prób.

ZASTOSOWANIE

Domieszka może być wykorzystana do produkcji
• szczególnie betonów dla prefabrykacji, od których wymaga
się wysokich wytrzymałości wczesnych.
• betonów architektonicznych,
• betonów wysokich wytrzymałości, HPC oraz RPC,
• betonów dla budownictwa inżynieryjnego o wysokiej trwałości, niskiej nasiąkliwości, wysokiej konsystencji, z zachowaniem niskiego W/C,
• elementów konstrukcyjnych z żelbetu i betonu sprężonego,
• betonów o bardzo wysokich klasach konsystencji oraz
betonów SCC, z zachowaniem wysokiej stabilności
produkcji.
Dla zapewnienia wysokich klas ekspozycji związanych
z zamrażaniem/rozmrażaniem betonu zaleca się stosowanie
MasterEase 5051 w kombinacji z domieszkami napowietrzającymi MasterAir. MasterEase 5051 może być stosowany
w połączeniu z domieszkami przyspieszającymi
MasterPozzolith 501 HE, Master X-SEED.

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE

PN-EN 934-2 T3.1

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterEase 5051 nie jest substancją niebezpieczną zgodnie
z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy

Eter

Forma

Ciecz

Kolor

Żółtawy

Gęstość (w 20°C)

1,07 ± 0,02 g/cm3

pH (w 20°C):

6,0 ± 1,0

Zawartość chlorków

≤ 0,1% masy

Zawartość alkaliów

≤ 1,5% masy
Magazynowanie i Transport

Minimalny okres przydatności
Warunki przechowywania

12 miesięcy
Oryginalne pojemniki w temperaturze 5°C do +30ºC. Chronić przed
bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.
Podczas przechowywania może dojść do sedymentacji produktu
(max. 0,1%), jednak zjawisko to nie ma wpływu na działanie domieszki.

Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR

Nieklasyfikowany jako niebezpieczny

Rodzaje opakowań

Kontener – 1000 kg; Beczka – 220 kg; Kanister – 20 kg

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
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DOMIESZKI UPŁYNNIAJąCE

MasterGlenium ACE 420
Upłynniająca/znacznie redukująca ilość wody domieszka do betonu PN-EN 934-2
SPOSÓB DZIAŁANIA

MasterGlenium ACE 420 jest domieszką opartą na nowej
generacji polikarboksylanowym eterze. Łańcuch polimeru
zaprojektowano wykorzystując nanotechnologię dla umożliwienia wysokoefektywnej dyspersji bez blokowania procesu
hydratacji. Zaadsorbowany łańcuch na ziarnach spoiwa
dzięki swym bocznym odgałęzieniom organiczna tarcie
wewnętrze pomiędzy nimi i separuje je nadając mieszance
stabilność oraz wysoką płynność. Jednoczesne zwiększenie
powierzchni dostępu dla wody umożliwia szybką hydratację
skutkującą bardzo wysokim przyrostem wytrzymałości
zwłaszcza we wczesnych okresach dojrzewania betonu.
Domieszka powstała w koncepcji Zero Energy System™
z myślą o betonach dla prefabrykacji. MasterGlenium ACE
420 pozwala na produkcję wysokiej, jakości betonu z jednoczesnym obniżeniem kosztów związanych z wydatkami na
energię w zakresie formowania i pielęgnacji.

WŁAŚCIWOŚCI

Wykorzystanie efektu eterycznego pozwala produkować mieszanki betonowe o:
• bardzo niskiej zawartości wody zarobowej, z zachowaniem
płynności przez to zwiększając gęstość betonu, co w połączeniu z efektywniejszą hydratacją cementu podnosi parametry takie jak wytrzymałość, szczelność, trwałość oraz
obniża nasiąkliwość i skurcz,
• wysokiej urabialności ułatwiającej układanie, wykończenie
powierzchni oraz zagęszczanie nawet w przypadku elementów cienkich i gęsto zbrojonych.

SPOSÓB STOSOWANIA

cementu. Wyższe dozowania są możliwe, należy jednak je
poprzedzić odpowiednimi badaniami. Wymagana ilość
domieszki zależy od pożądanej konsystencji, która musi
zostać ustalona na podstawie prób.

ZASTOSOWANIE

Domieszka może być wykorzystana do produkcji
• szczególnie betonów dla prefabrykacji, od których wymaga
się wysokich wytrzymałości wczesnych,
• elementów wymagających szybkiego rozformowania, dając
możliwość efektywniejszego wykorzystania form lub
szalunków,
• betonu o wysokich wytrzymałościach wczesnych bez
konieczności obróbki cieplnej, ze znacznym jej ograniczeniem lub stosowania domieszek przyspieszających,
• betonu ASCC, HPC,
• betonu z wykorzystaniem mniej aktywnych cementów.
MasterGlenium ACE 420 może być wykorzystywany w kombinacji z domieszkami napowietrzającymi serii MasterAir dla
zapewnienia wysokich klas ekspozycji związanych z odpornością betonu na cykliczne zamrażanie/rozmrażanie.

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE

PN-EN 934-2 T3.1

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterGlenium ACE 420 nie jest substancją niebezpieczną
zgodnie z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

Zalecane dozowanie 0,2 ÷ 4,5% w stosunku do masy
Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy

Eter polikarboksylowy

Forma

Ciecz

Kolor

Brązowy

Gęstość (w 20°C)

1,04 ± 0,02 g/cm3

pH (w 20°C):

6,0 ± 1,0

Zawartość chlorków

≤ 0,1% masy

Zawartość alkaliów

≤ 0,4% masy
Magazynowanie i Transport

Minimalny okres przydatności
Warunki przechowywania

12 miesięcy
Oryginalne pojemniki w temperaturze 5°C do +30ºC. Chronić przed
bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.
Podczas przechowywania może dojść do sedymentacji produktu
(max. 0,1%), jednak zjawisko to nie ma wpływu na działanie domieszki.

Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR

Nieklasyfikowany jako niebezpieczny

Rodzaje opakowań

Kontener – 1000 kg; Beczka – 220 kg; Kanister – 20 kg

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
Informator Techniczny
Domieszki i dodatki do betonu, budownictwo podziemne
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DOMIESZKI UPŁyNNIAJąCE

MasterGlenium ACE 430
Upłynniająca/znacznie redukująca ilość wody domieszka do betonu PN-EN 934-2
SPOSÓB DZIAŁANIA

MasterGlenium ACE 430 jest domieszką opartą na nowej
generacji polikarboksylanowym eterze. Łańcuch polimeru
zaprojektowano wykorzystując nanotechnologię dla umożliwienia wysokoefektywnej dyspersji bez blokowania procesu
hydratacji. Zaadsorbowany łańcuch na ziarnie spoiwa dzięki
swym bocznym odgałęzieniom organiczna tarcie wewnętrze
pomiędzy nimi i separuje je nadając mieszance stabilność
oraz wysoką płynność. Jednoczesne zwiększenie
powierzchni dostępu dla wody umożliwia szybką hydratację
skutkującą bardzo wysokim przyrostem wytrzymałości
zwłaszcza we wczesnych okresach dojrzewania betonu.
Domieszka powstała w koncepcji Zero Energy System™
z myślą o betonach dla prefabrykacji. MasterGlenium ACE
430 pozwala na produkcję wysokiej jakości betonu z jednoczesnym obniżeniem kosztów związanych z wydatkami na
energię.

WŁAŚCIWOŚCI

Wykorzystanie efektu eterycznego pozwala produkować mieszanki betonowe o:
• bardzo niskiej zawartości wody zarobowej, z zachowaniem
płynności przez to zwiększając gęstość betonu, co w połączeniu z efektywniejszą hydratacją cementu podnosi parametry takie jak wytrzymałość, szczelność, trwałość oraz
obniża nasiąkliwość i skurcz,
• wysokiej urabialności ułatwiającej układanie, wykończenie
powierzchni oraz zagęszczanie nawet w przypadku elementów cienkich i gęsto zbrojonych,
• wysokich klasach konsystencji – S5, F6, SF3.

SPOSÓB STOSOWANIA

Zalecane dozowanie 0,2 ÷ 3,0% w stosunku do masy
cementu. Wyższe dozowania są możliwe, należy jednak je
poprzedzić odpowiednimi badaniami. Wymagana ilość
domieszki zależy od pożądanej konsystencji, która musi
zostać ustalona na podstawie prób.

ZASTOSOWANIE

Domieszka może być wykorzystana do produkcji
• szczególnie betonów dla prefabrykacji, od których wymaga
się wysokich wytrzymałości wczesnych,
• elementów wymagających szybkiego rozformowania, dając
możliwość efektywniejszego wykorzystania form,
• betonu o bardzo wysokich wytrzymałościach wczesnych
bez konieczności obróbki cieplnej lub stosowania domieszek przyspieszających,
• betonu SCC, ASCC, HPC, RPC,
• betonów z zastosowaniem mniej reaktywnych cementów.
MasterGlenium ACE 430 może być wykorzystywany w kombinacji z domieszkami napowietrzającymi serii MasterAir dla
zapewnienia wysokich klas ekspozycji związanych z odpornością betonu na cykliczne zamrażanie/rozmrażanie.

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE

PN-EN 934-2 T3.1

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterGlenium ACE 430 nie jest substancją niebezpieczną
zgodnie z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy

Eter polikarboksylowy

Forma

Ciecz

Kolor

Brązowy

Gęstość (w 20°C)

1,056 ±0,02 g/cm3

pH (w 20°C):

5,05 ±1,0

Zawartość chlorków

≤ 0,1% masy

Zawartość alkaliów

≤ 1,0% masy
Magazynowanie i Transport

Minimalny okres przydatności

Warunki przechowywania

12 miesięcy
Oryginalne pojemniki w temperaturze 5°C do +30ºC. Chronić przed
bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.
Podczas przechowywania może dojść do sedymentacji produktu
(max. 0,1%), jednak zjawisko to nie ma wpływu na działanie
domieszki.

Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR

Nieklasyfikowany jako niebezpieczny

Rodzaje opakowań

Kontener – 1000 kg; Beczka – 220 kg; Kanister – 20 kg

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
Informator Techniczny
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DOMIESZKI UPŁYNNIAJąCE

MasterGlenium ACE 435
Upłynniająca/znacznie redukująca ilość wody domieszka do betonu PN-EN 934-2
SPOSÓB DZIAŁANIA

MasterGlenium ACE 435 jest wysokoefektywną domieszką
upłynniającą opartą na technologii eterów polikarboksylanowych. Właściwa konfiguracja łańcuchów polimeru nakierowana jest na skuteczna dyspersje ziaren cementu z zachowaniem wysokiej stabilności mieszanki, co znacznie ułatwia
produkcję betonu szczególnie w wysokich klasach konsystencji. Jednoczesne zwiększenie powierzchni dostępu dla
wody umożliwia szybką hydratację skutkującą bardzo wysokim przyrostem wytrzymałości zwłaszcza we wczesnych
okresach dojrzewania betonu
Domieszka powstała w koncepcji Zero Energ System™
z myślą o betonach dla prefabrykacji. MasterGlenium ACE
435 pozwala na produkcję wysokiej jakości betonu z jednoczesnym obniżeniem kosztów związanych z wydatkami na
energię.

WŁAŚCIWOŚCI

Wykorzystanie efektu eterycznego pozwala produkować mieszanki betonowe o:
• bardzo niskiej zawartości wody zarobowej, z zachowaniem
płynności, zwiększając gęstość betonu, co w połączeniu
z efektywniejszą hydratacją cementu podnosi parametry
takie jak wytrzymałość, szczelność, trwałość oraz obniża
nasiąkliwość i skurcz,
• wysokiej urabialności ułatwiającej układanie, wykończenie
powierzchni oraz zagęszczanie nawet w przypadku elementów cienkich i gęsto zbrojonych,
• wysokich klasach konsystencji – S5, F6, SF3.

SPOSÓB STOSOWANIA

cementu. Wyższe dozowania są możliwe, należy jednak je
poprzedzić odpowiednimi badaniami. Wymagana ilość
domieszki zależy od pożądanej konsystencji, która musi
zostać ustalona na podstawie prób.

ZASTOSOWANIE

Domieszka może być wykorzystana do produkcji
• szczególnie betonów dla prefabrykacji, od których wymaga
się wysokich wytrzymałości wczesnych,
• elementów wymagających szybkiego rozformowania, dając
możliwość efektywniejszego wykorzystania form,
• betonu o bardzo wysokich klasach konsystencji oraz betonów SCC z zachowaniem wysokiej stabilności produkcji,
• betonu SCC, ASCC, HPC, RPC,
• betonów z zastosowaniem mniej reaktywnych cementów.
Dla zapewnienia wysokich klas ekspozycji związanych
z zamrażaniem/rozmrażaniem betonu zaleca się stosowanie
MasterGlenium ACE 435 w kombinacji z domieszkami napowietrzającymi MasterAir. MasterGlenium ACE 435 może być
stosowany w połączeniu z domieszkami przyspieszającymi
MasterPozzolith 501 HE, Master X-SEED.

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE

PN-EN 934-2 T3.1

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterGlenium ACE 435 nie jest substancją niebezpieczną
zgodnie z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

Zalecane dozowanie 0,2 ÷ 3,0% w stosunku do masy
Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy

Eter polikarboksylowy

Forma

Ciecz

Kolor

Żółtawy

Gęstość (w 20°C)

1,06 ± 0,02 g/cm3

pH (w 20°C):

6,0 ± 1,0

Zawartość chlorków

≤ 0,1%

Zawartość alkaliów

≤ 1,0%
Magazynowanie i Transport

Minimalny okres przydatności
Warunki przechowywania

12 miesięcy
Oryginalne pojemniki w temperaturze 5°C do +30ºC. Chronić przed
bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.
Podczas przechowywania może dojść do sedymentacji produktu
(max. 0,1%), jednak zjawisko to nie ma wpływu na działanie domieszki.

Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR

Nieklasyfikowany jako niebezpieczny

Rodzaje opakowań

Kontener – 1000 kg; Beczka – 220 kg; Kanister – 20 kg

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
Informator Techniczny
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DOMIESZKI UPŁYNNIAJąCE

MasterGlenium ACE 560
Upłynniająca/znacznie redukująca ilość wody domieszka do betonu PN-EN 934-2
SPOSÓB DZIAŁANIA

MasterGlenium ACE 560 jest wysokoefektywną domieszką
upłynniającą opartą na technologii eterów polikarboksylanowych. Właściwa konfiguracja łańcuchów polimeru skoncentrowana jest na bardzo szybkim rozwoju wytrzymałości we
wczesnych okresach dojrzewania betonu z zachowaniem
wysokiej stabilności mieszanki, co znacznie ułatwia produkcję betonu szczególnie w wysokich klasach konsystencji.
Domieszka powstała w koncepcji Zero Energ System™
z myślą o betonach dla prefabrykacji. MasterGlenium ACE
560 pozwala na produkcję wysokiej jakości betonu z jednoczesnym obniżeniem kosztów związanych z wydatkami na
energię.

WŁAŚCIWOŚCI

Wykorzystanie efektu eterycznego pozwala produkować mieszanki betonowe o:
• bardzo niskiej zawartości wody zarobowej, z zachowaniem
płynności, zwiększając gęstość betonu, co w połączeniu
z efektywniejszą hydratacją cementu podnosi parametry
takie jak wytrzymałość, szczelność, trwałość oraz obniża
nasiąkliwość i skurcz,
• wysokiej urabialności ułatwiającej układanie, wykończenie
powierzchni oraz zagęszczanie nawet w przypadku elementów cienkich i gęsto zbrojonych,
• wysokich klasach konsystencji – S5, F6, SF3.

SPOSÓB STOSOWANIA

Zalecane dozowanie 0,2 ÷ 3,0% w stosunku do masy
cementu. Wyższe dozowania są możliwe, należy jednak je

poprzedzić odpowiednimi badaniami. Wymagana ilość
domieszki zależy od pożądanej konsystencji, która musi
zostać ustalona na podstawie prób.

ZASTOSOWANIE

Domieszka może być wykorzystana do produkcji
• szczególnie betonów dla prefabrykacji, od których wymaga
się wysokich wytrzymałości wczesnych,
• elementów wymagających szybkiego rozformowania, dając
możliwość efektywniejszego wykorzystania form,
• betonu o bardzo wysokich klasach konsystencji oraz betonów SCC z zachowaniem wysokiej stabilności produkcji,
• betonu SCC, ASCC, HPC, RPC,
• betonów z zastosowaniem mniej reaktywnych cementów.
Dla zapewnienia wysokich klas ekspozycji związanych
z zamrażaniem/rozmrażaniem betonu zaleca się stosowanie
MasterGlenium ACE 560 w kombinacji z domieszkami napowietrzającymi MasterAir. MasterGlenium ACE 560 może być
stosowany w połączeniu z domieszkami przyspieszającymi
MasterPozzolith 501 HE, Master X-SEED.

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE

PN-EN 934-2 T3.1

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterGlenium 560 nie jest substancją niebezpieczną zgodnie z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy

Eter polikarboksylowy

Forma

Ciecz

Kolor

Żółtawy

Gęstość (w 20°C)

1,06 ± 0,02 g/cm3

pH (w 20°C):

5,6 ± 1,0

Zawartość chlorków

≤ 0,1%

Zawartość alkaliów

≤ 1,0%
Magazynowanie i Transport

Minimalny okres przydatności

Warunki przechowywania

12 miesięcy
Oryginalne pojemniki w temperaturze 5°C do +30ºC. Chronić przed
bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.
Podczas przechowywania może dojść do sedymentacji produktu
(max. 0,1%), jednak zjawisko to nie ma wpływu na działanie
domieszki.

Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR

Nieklasyfikowany jako niebezpieczny

Rodzaje opakowań

Kontener – 1000 kg; Beczka – 220 kg; Kanister – 20 kg

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
Informator Techniczny
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uplastyczniające

domieszki
upłynniające

SPIS TREŚCI

domieszki
napowietrzające

dom. przyspieszające
i opóźniające

»

BUDOWNICTWO PODZIEMNE

dom. uszczelniające
i ograniczające skurcz

MasterGlenium SKY

pielęgnacja
betonu

środki
antyadhezyjne

KOMPENDIUM WIEDZY

dom. do wyrobów
wibroprasowanych

Rozwiązania do wysokowartościowego
betonu towarowego

włókna do betonu
i zapraw

zastosowania
specjalne

1. marker dział TDS
WSTĘP
domieszki
uplastyczniające

domieszki
upłynniające

domieszki
napowietrzające

«

SPIS TREŚCI

KARTY TECHNICZNE
dom. przyspieszające
i opóźniające

»

BUDOWNICTWO PODZIEMNE

dom. uszczelniające
i ograniczające skurcz

pielęgnacja
betonu

środki
antyadhezyjne

KOMPENDIUM WIEDZY

dom. do wyrobów
wibroprasowanych

włókna do betonu
i zapraw

zastosowania
specjalne

DOMIESZKI UPŁYNNIAJąCE

MasterGlenium SKY 300
Upłynniająca/znacznie redukująca ilość wody domieszka do betonu natryskowego
SPOSÓB DZIAŁANIA

MasterGlenium SKY 300 jest superplastyfikatorem utrzymanym w koncepcji Total Performance Control™, zakładającej produkcję betonu o niskiej zawartości wody z zachowaniem wydłużonego czasu urabialności mieszanki betonowej,
oraz zapewnieniu jej jakości od produkcji na węźle, po przez
transport, zabudowę i proces hydratacji.
MasterGlenium SKY 300 to domieszka na bazie eterów polikarboksylowych, których łańcuchy adsorbują się na ziarnach
spoiwa tworząc barierę steryczną oraz elektrostatyczną, co
w rezultacie powoduje upłynnienie mieszanki betonowej.
Odpowiednia konfiguracja cząstek superplastyfikatora umożliwia utrzymanie w czasie efektu dyspersji bez konieczności
hamowania procesów hydratacji cementu po przez rozłożoną
w czasie adsorpcje na ziarnach cementu.

WŁAŚCIWOŚCI

Wykorzystanie efektu eterycznego pozwala produkować mieszanki betonowe o:
• niskiej zawartości wody zarobowej oraz niskiej lepkości,
z zachowaniem płynności przez to zwiększając gęstość
betonu, co w połączeniu z efektywniejszą hydratacją
cementu podnosi parametry takie jak wytrzymałość,
szczelność, trwałość oraz obniża nasiąkliwość i skurcz,
• wysokim rozwoju wytrzymałości wczesnej,
• wysokiej urabialności ułatwiającej jej pompowanie, układanie, wykończenie powierzchni oraz zagęszczanie nawet
w przypadku elementów cienkich i gęsto zbrojonych,
• wysokich klasach konsystencji – S5, F6, V4, C3,
• bardzo dobrym utrzymaniu konsystencji.

SPOSÓB STOSOWANIA

Zalecane dozowanie 0,2–3,0% w stosunku do masy
cementu. Dozowanie średnie 0,6%. Wyższe dozowania są
możliwe, należy jednak je poprzedzić odpowiednimi badaniami. Wymagana ilość domieszki zależy od pożądanej konsystencji, która musi zostać ustalona na podstawie prób.

ZASTOSOWANIE

Domieszka może być wykorzystana do produkcji
• szczególnie betonów natryskowych
• elementów konstrukcyjnych z żelbetu i betonu sprężonego,
• betonu towarowego stosowanego m.in do budowy ław i płyt
fundamentowych, ścian, słupów oraz stropów,
• betonów kontraktorowych,
• betonu dla elementów prefabrykowanych,
• betonu SCC, ASCC,
• betonu w warunkach podwyższonych temperatur utrzymując konsystencję mieszanki.
MasterGlenium SKY 300 może być stosowany w połączeniu
z domieszkami opóźniającymi MasterSet R 431, MasterSet R
433, przyspieszającymi MasterPozzolith 501HE, plastyfikującymi serii MasterPozzolith BV, oraz MasterRoc HCA 20.

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE

PN-EN 934-2 T3.1

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterGlenium SKY 300 nie jest substancją niebezpieczną
zgodnie z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy

Eter polikarboksylowy

Forma

Ciecz

Kolor

Żółtawy

Gęstość (w 20ºC)

1,05 ± 0,02 g/cm3

pH (w 20ºC)

5,5 ± 1,0

Zawartość chlorków

≤ 0,1% masy

Zawartość alkaliów

≤ 1,0% masy
Magazynowanie i Transport

Minimalny okres przydatności

12 miesięcy
Oryginalne pojemniki w temperaturze 5ºC do +30ºC.
Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.
Podczas przechowywania może dojść do sedymentacji produktu
(max. 0,1%), jednak zjawisko to nie ma wpływu na działanie
domieszki.

Warunki przechowywania

Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR

Nieklasyfikowany jako niebezpieczny

Rodzaje opakowań

Kontener – 1000 kg; Beczka – 220 kg; Kanister – 20 kg

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
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DOMIESZKI UPŁYNNIAJąCE

MasterGlenium SKY 578
Upłynniająca/znacznie redukująca ilość wody domieszka do betonu PN-EN 934-2
SPOSÓB DZIAŁANIA

MasterGlenium SKY 578 to superplastyfikator na bazie polikarboksylowych eterów rozwiniętych dzięki nanotechnologii
w koncepcji Total Performance Control™. MasterGlenium
SKY 578 jest specjalnie zaprojektowaną domieszką w celu
ułatwienia produkcji betonów towarowych. Odpowiednio
skonfigurowane łańcuchy polimeru wolniej adsorbują się na
ziarnach cementu, dzięki czemu efekt ich dyspersji utrzymuje
się w czasie nadając mieszance betonowej płynność przez
długi czas.
Total Performance Control™ jest koncepcją dedykowanej
dla produkcji betonu towarowego o wydłużonym czasie urabialności z zachowaniem wysokiej jakości mieszanki, od jej
produkcji na węźle, po przez transport, zabudowę oraz proces hydratacji.

WŁAŚCIWOŚCI

domieszki zależy od pożądanej konsystencji, która musi
zostać ustalona na podstawie prób.

ZASTOSOWANIE

Domieszka może być wykorzystana do produkcji
• betonów dla budownictwa inżynieryjnego o podwyższonej
trwałości, niskiej nasiąkliwości, wysokiej konsystencji
z zachowaniem niskiego W/C,
• elementów konstrukcyjnych z żelbetu i betonu sprężonego,
• betonu towarowego stosowanego m.in do budowy ław i płyt
fundamentowych, ścian, słupów oraz stropów,
• betonów kontraktorowych,
• betonu natryskowego,
• betonu dla elementów prefabrykowanych,
• betonu ASCC, HPC,
• betonu w warunkach podwyższonych temperatur utrzymując konsystencję mieszanki.

Wykorzystanie efektu eterycznego pozwala produkować mieszanki betonowe o:
• obniżonej zawartości wody zarobowej, z zachowaniem
płynności przez to zwiększając gęstość betonu, co w połączeniu z efektywniejszą hydratacją cementu podnosi parametry takie jak wytrzymałość, szczelność, trwałość oraz
obniża nasiąkliwość i skurcz,
• wysokiej urabialności ułatwiającej jej pompowanie, układanie, wykończenie powierzchni oraz zagęszczanie nawet
w przypadku elementów cienkich i gęsto zbrojonych,
• wysokich klasach konsystencji,
• bardzo dobrym utrzymaniu konsystencji.

Dla zapewnienia wysokich klas ekspozycji związanych
z zamrażaniem/rozmrażaniem betonu zaleca się stosowanie
MasterGlenium SKY 578 w kombinacji z domieszkami napowietrzającymi MasterAir. MasterGlenium SKY 578 może być
stosowany w połączeniu z domieszkami opóźniającymi
MasterSet R 431, MasterSet R 433, przyspieszającymi
MasterPozzolith 501 HE oraz plastyfikującymi serii
MasterPozzolith BV.

SPOSÓB STOSOWANIA

MasterGlenium SKY 578 nie jest substancją niebezpieczną
zgodnie z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).

Zalecane dozowanie 0,6 ÷ 1,4% w stosunku do masy
cementu. Wyższe dozowania są możliwe, należy jednak je
poprzedzić odpowiednimi badaniami. Wymagana ilość
Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy
Forma
Kolor
Gęstość (w 20°C)
pH (w 20°C):
Zawartość chlorków
Zawartość alkaliów
Magazynowanie i Transport
Minimalny okres przydatności
Warunki przechowywania
Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR
Rodzaje opakowań

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE

PN-EN 934-2 T3.1

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.
Eter polikarboksylowy
Ciecz
Żółtawy do brązowego
1,04 ± 0,02 g/cm3
6,0 ± 1,5
≤ 0,1% masy
≤ 1,0% masy
12 miesięcy
Oryginalne pojemniki w temperaturze 5°C do +30ºC. Chronić przed
bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.
Podczas przechowywania może dojść do sedymentacji produktu
(max. 0,1%), jednak zjawisko to nie ma wpływu na działanie domieszki.
Nieklasyfikowany jako niebezpieczny
Kontener – 1000 kg; Beczka – 220 kg; Kanister – 20 kg

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
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DOMIESZKI UPŁYNNIAJąCE

MasterGlenium SKY 596
Upłynniająca/znacznie redukująca ilość wody domieszka do betonu PN-EN 934-2
SPOSÓB DZIAŁANIA

MasterGlenium SKY 596 jest superplastyfikatorem utrzymanym w koncepcji Total Performance Control™, zakładającej produkcję betonu o niskiej zawartości wody z zachowaniem wydłużonego czasu urabialności mieszanki betonowej,
oraz zapewnieniu jej jakości od produkcji na węźle, po przez
transport, zabudowę i proces hydratacji.
MasterGlenium SKY 596 to domieszka na bazie eterów polikarboksylowych, których łańcuchy adsorbują się na ziarnach
spoiwa tworząc barierę steryczną oraz elektrostatyczną, co
w rezultacie powoduje upłynnienie mieszanki betonowej.
Odpowiednia konfiguracja cząstek superplastyfikatora umożliwia utrzymanie w czasie efektu dyspersji bez konieczności
hamowania procesów hydratacji cementu po przez rozłożoną
w czasie adsorpcje na ziarnach cementu.

WŁAŚCIWOŚCI

Wykorzystanie efektu eterycznego pozwala produkować mieszanki betonowe o:
• niskiej zawartości wody zarobowej oraz niskiej lepkości,
z zachowaniem płynności przez to zwiększając gęstość
betonu, co w połączeniu z efektywniejszą hydratacją
cementu podnosi parametry takie jak wytrzymałość,
szczelność, trwałość oraz obniża nasiąkliwość i skurcz,
• wysokiej urabialności ułatwiającej jej pompowanie, układanie, wykończenie powierzchni oraz zagęszczanie nawet
w przypadku elementów cienkich i gęsto zbrojonych,
• wysokich klasach konsystencji – S5, F6, SF3,
• bardzo dobrym utrzymaniu konsystencji.

SPOSÓB STOSOWANIA

Zalecane dozowanie 0,2 ÷ 3,0% w stosunku do masy
cementu. Dozowanie średnie 0,6%. Wyższe dozowania są
możliwe, należy jednak je poprzedzić odpowiednimi
Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy
Forma
Kolor
Gęstość (w 20°C)
pH (w 20°C):
Zawartość chlorków
Zawartość alkaliów
Magazynowanie i Transport
Minimalny okres przydatności
Warunki przechowywania
Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR
Rodzaje opakowań

badaniami. Wymagana ilość domieszki zależy od pożądanej
konsystencji, która musi zostać ustalona na podstawie prób.

ZASTOSOWANIE

Domieszka może być wykorzystana do produkcji
• szczególnie do betonów dla budownictwa inżynieryjnego
o wysokiej trwałości, niskiej nasiąkliwości, wysokiej konsystencji, z zachowaniem niskiego W/C,
• elementów konstrukcyjnych z żelbetu i betonu sprężonego,
• betonu towarowego stosowanego m.in do budowy ław i płyt
fundamentowych, ścian, słupów oraz stropów,
• betonów kontraktorowych,
• betonu natryskowego,
• betonu dla elementów prefabrykowanych,
• betonu SCC, ASCC, HPC, RPC,
• betonu w warunkach podwyższonych temperatur utrzymując konsystencję mieszanki.
Dla zapewnienia wysokich klas ekspozycji związanych z zamrażaniem/rozmrażaniem betonu zaleca się stosowanie
MasterGlenium SKY 596 w kombinacji z domieszkami napowietrzającymi MasterAir. MasterGlenium SKY 596 może być stosowany w połączeniu z domieszkami opóźniającymi MasterSet R
431, MasterSet R 433, przyspieszającymi MasterPozzolith 501
HE oraz plastyfikującymi serii MasterPozzolith BV.

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE

PN-EN 934-2 T3.1

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterGlenium SKY 596 nie jest substancją niebezpieczną
zgodnie z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

Eter polikarboksylowy
Ciecz
Żółtawy
1,05 ± 0,02 g/cm3
5,5 ± 1,0
≤ 0,1% masy
≤ 1,0% masy
12 miesięcy
Oryginalne pojemniki w temperaturze 5°C do +30ºC. Chronić przed
bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.
Podczas przechowywania może dojść do sedymentacji produktu
(max. 0,1%), jednak zjawisko to nie ma wpływu na działanie domieszki.
Nieklasyfikowany jako niebezpieczny
Kontener – 1000 kg; Beczka – 220 kg; Kanister – 20 kg

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
Informator Techniczny
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DOMIESZKI UPŁYNNIAJąCE

MasterGlenium SKY 638
Upłynniająca/znacznie redukująca ilość wody domieszka do betonu – PN-EN 934-2
SPOSÓB DZIAŁANIA

MasterGlenium SKY 638 to innowacyjny superplastyfikator
na bazie eterów polikarboksylanowych trzeciej generacji.
Właściwa konfiguracja łańcuchów polimeru pozwala na rozłożenie procesów adsorpcji w czasie i uniknięciu zabudowywania domieszki przez produkty hydratacji cementu. Dzięki
temu, efekt płynności mieszanki betonowej jest zachowany
bez negatywnego wpływu na wytrzymałości wczesne
stwardniałego betonu.
MasterGlenium SKY 638 jest kolejnym krokiem koncepcji
Total Performance Control™, opracowanej i dedykowanej
do produkcji betonu towarowego o wydłużonym czasie urabialności z zachowaniem wysokiej jakości mieszanki, od jej
produkcji na węźle, po przez transport, zabudowę oraz proces hydratacji.

WŁAŚCIWOŚCI

Wykorzystanie MasterGlenium SKY 638 pozwala na produkcję mieszanki betonowe o:
• doskonałym utrzymaniu konsystencji,
• znacznie ograniczonej zawartości wody zarobowej,
z zachowaniem płynności przez to zwiększając gęstość
betonu, co w połączeniu z efektywniejszą hydratacją
cementu podnosi parametry takie jak wytrzymałość,
szczelność, trwałość oraz obniża nasiąkliwość i skurcz,
• wysokiej urabialności ułatwiającej jej pompowanie, układanie, wykończenie powierzchni oraz zagęszczanie nawet
w przypadku elementów cienkich i gęsto zbrojonych,
• wysokich klasach konsystencji – S5, F6.

SPOSÓB STOSOWANIA

Zalecane dozowanie 0,2 ÷ 2,0% w stosunku do masy
cementu. Wyższe dozowania są możliwe, należy jednak je

poprzedzić odpowiednimi badaniami. Wymagana ilość
domieszki zależy od pożądanej konsystencji, która musi
zostać ustalona na podstawie prób.

ZASTOSOWANIE

Domieszka może być wykorzystana do produkcji
• betonów dla budownictwa inżynieryjnego o wysokich
cechach trwałościowych, niskiej nasiąkliwości, wysokiej
konsystencji, z zachowaniem niskiego W/C,
• elementów konstrukcyjnych z żelbetu i betonu sprężonego,
• betonu towarowego stosowanego m.in do budowy ław i płyt
fundamentowych, ścian, słupów oraz stropów,
• betonu posadzkowego oraz jastrychu,
• betonów kontraktorowych,
• betonu natryskowego,
• betonu w warunkach podwyższonych temperatur utrzymując konsystencję mieszanki.
Dla zapewnienia wysokich klas ekspozycji związanych z zamrażaniem/rozmrażaniem betonu zaleca się stosowanie
MasterGlenium SKY 638 w kombinacji z domieszkami napowietrzającymi MasterAir. MasterGlenium SKY 638 może być stosowany w połączeniu z domieszkami opóźniającymi MasterSet R
431, MasterSet R 433, przyspieszającymi MasterPozzolith 501
HE oraz plastyfikującymi serii MasterPozzolith BV.

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE

PN-EN 934-2 T3.1

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterGlenium SKY 638 nie jest substancją niebezpieczną
zgodnie z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy

Eter polikarboksylanowy

Forma

Ciecz

Kolor

Jasnobrązowy

Gęstość (w 20°C)

1,05 ± 0,02 g/cm3

pH (w 20°C):

5,5 ± 1,0

Zawartość chlorków

≤ 0,1% masy

Zawartość alkaliów

≤ 1,5% masy

Magazynowanie i Transport
Minimalny okres przydatności

12 miesięcy

Warunki przechowywania

Oryginalne pojemniki w temperaturze 5°C do +30ºC. Chronić przed
bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.
Podczas przechowywania może dojść do sedymentacji produktu
(max. 0,1%), jednak zjawisko to nie ma wpływu na działanie domieszki.

Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR

Nieklasyfikowany jako niebezpieczny

Rodzaje opakowań

Kontener – 1000 kg; Beczka – 220 kg; Kanister – 20 kg

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
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DOMIESZKI UPŁYNNIAJąCE

MasterGlenium SKY 653
Upłynniająca/znacznie redukująca ilość wody domieszka do betonu
SPOSÓB DZIAŁANIA

MasterGlenium SKY 653 to domieszką dedykowaną dla
betonu towarowego bazującą na zaawansowanej technologii
polimeryzacji, umożliwiającą efektywną dyspersję ziaren
cementu, połączoną ze znacznym ograniczeniem tarcia
wewnętrznego cząstek w mieszance betonowej. W praktyce
pozwala to na produkcję stabilnych mieszanek betonowy
o wysokiej konsystencji, długim utrzymaniu konsystencji oraz
znacznie wyższym rozwojem wytrzymałości wczesnych.

WŁAŚCIWOŚCI

Zastosowanie MasterGlenium SKY 653 pozwala na produkcję mieszanek betonowych o:
• wysokiej płynności z zachowaniem stabilności mieszanki
betonowej,
• dużej jednorodności, co w połączeniu z efektywniejszą
hydratacją cementu podnosi parametry takie jak wytrzymałość, szczelność, trwałość oraz obniża nasiąkliwość
i skurcz,
• bardzo dobrym utrzymaniu konsystencji,
• reologii ułatwiającej pompowanie, układanie, zagęszczenie
oraz wykończenie powierzchni,
• znacznie obniżonej zawartości wody zarobowej oraz dużej
zawartości frakcji pylastych przy zachowaniu bardzo
dobrych właściwości reologicznych,
• wysokiej wytrzymałości.

SPOSÓB STOSOWANIA

Zalecane dozowanie 0,2 ÷ 2,0% w stosunku do masy
cementu. Dozowanie średnie 0,5%. Wyższe dozowania są
możliwe, należy jednak je poprzedzić odpowiednimi badaniami. Wymagana ilość domieszki zależy od pożądanej konsystencji, która musi zostać ustalona na podstawie prób.

ZASTOSOWANIE

Domieszka może być wykorzystana do produkcji
• szczególnie do betonów dla budownictwa inżynieryjnego
o wysokiej trwałości, niskiej nasiąkliwości, wysokiej konsystencji, z zachowaniem niskiego W/C,
• elementów konstrukcyjnych z żelbetu i betonu sprężonego,
• betonu towarowego stosowanego m.in do budowy ław i płyt
fundamentowych, ścian, słupów oraz stropów,
• betonów kontraktorowych,
• betonu natryskowego,
• betonu dla elementów prefabrykowanych,
• betonu SCC, ASCC
• betonu w warunkach podwyższonych temperatur utrzymując konsystencję mieszanki.
• betonów architektonicznych,
Dla zapewnienia wysokich klas ekspozycji związanych z zamrażaniem/rozmrażaniem betonu zaleca się stosowanie MasterGlenium
SKY 653 w kombinacji z domieszkami napowietrzającymi
MasterAir. MasterGlenium SKY 653 może być stosowany w połączeniu z domieszkami opóźniającymi MasterSet R 431, MasterSet
R 433, przyspieszającymi MasterPozzolith 501 HE, Master
X-SEED oraz plastyfikującymi serii MasterPozzolith BV.

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE

PN-EN 934-2 T3.1

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterGlenium SKY 653 jest substancją niebezpieczną
zgodnie z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy

Eter polikarboksylowy

Forma

Ciecz

Kolor

Mlecznobiały do żółtawego

Gęstość (w 20ºC)

1,046 ± 0,02 g/cm3

pH (w 20ºC):

10,5 ± 0,5

Zawartość chlorków

≤ 0,1% masy

Zawartość alkaliów

≤ 1,5% masy

Magazynowanie i Transport
Minimalny okres przydatności
Warunki przechowywania

12 miesięcy
Oryginalne pojemniki w temperaturze 5ºC do +30ºC.
Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.
Podczas przechowywania może dojść do sedymentacji produktu
(max. 0,1%), jednak zjawisko to nie ma wpływu na działanie domieszki.

Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR

Nieklasyfikowany jako niebezpieczny

Rodzaje opakowań

Kontener – 1000 kg; Beczka – 220 kg; Kanister – 20 kg

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
Informator Techniczny
Domieszki i dodatki do betonu, budownictwo podziemne

24
28

Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32‑400 Myślenice
tel. +48 12 372 80 00
fax +48 12 372 80 10
www.master‑builders‑solutions.com/pl
budownictwo@mbcc‑group.com

Informator Techniczny
Domieszki i dodatki do betonu, budownictwo podziemne

«

1. marker dział TDS
WSTĘP
domieszki
uplastyczniające

domieszki
upłynniające

domieszki
napowietrzające

SPIS TREŚCI

KARTY TECHNICZNE
dom. przyspieszające
i opóźniające

»

BUDOWNICTWO PODZIEMNE

dom. uszczelniające
i ograniczające skurcz

pielęgnacja
betonu

środki
antyadhezyjne

KOMPENDIUM WIEDZY

dom. do wyrobów
wibroprasowanych

włókna do betonu
i zapraw

zastosowania
specjalne

DOMIESZKI UPŁYNNIAJąCE

MasterGlenium SKY 686
Upłynniająca/znacznie redukująca ilość wody domieszka do betonu PN-EN 934-2
SPOSÓB DZIAŁANIA

MasterGlenium SKY 686 to innowacyjny superplastyfikator na
bazie eterów polikarboksylowych, który po dodaniu do mieszanki betonowej adsorbuje się na ziarnach spoiwa, a łańcuchy boczne polimeru dyspergują i separują je, upłynniając
oraz stabilizując mieszankę. Dzięki grupom funkcyjnym proces
adsorpcji domieszki jest spowolniony, co wydłuża czas urabialności mieszanki betonowej. MasterGlenium SKY 686 hamując
utratę konsystencji w czasie nie powoduje opóźnienia wiązania
dzięki temu nie ogranicza wytrzymałości wczesnych betonu.
MasterGlenium SKY 686 jest kolejnym krokiem koncepcji Total
Performance Control™, opracowanej i dedykowanej do produkcji betonu towarowego o wydłużonym czasie urabialności
z zachowaniem wysokiej jakości mieszanki, od jej produkcji na
węźle, po przez transport, zabudowę oraz proces hydratacji.

WŁAŚCIWOŚCI

Brak możliwości zbliżenia się do siebie ziaren spoiwa na skutek
efektu eterycznego pozwala produkować mieszanki betonowe o:
• doskonałym utrzymaniu konsystencji,
• znacznie ograniczonej zawartości wody zarobowej,
z zachowaniem płynności przez to zwiększając gęstość
betonu, co w połączeniu z efektywniejszą hydratacją
cementu podnosi parametry takie jak wytrzymałość,
szczelność, trwałość oraz obniża nasiąkliwość i skurcz,
• wysokiej urabialności ułatwiającej jej pompowanie, układanie, wykończenie powierzchni oraz zagęszczanie nawet
w przypadku elementów cienkich i gęsto zbrojonych,
• wysokich klasach konsystencji – S5, F6

SPOSÓB STOSOWANIA

Zalecane dozowanie 0,2 ÷ 3,0% w stosunku do masy
cementu. Wyższe dozowania są możliwe, należy jednak je
poprzedzić odpowiednimi badaniami. Wymagana ilość
Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy
Forma
Kolor
Gęstość (w 20°C)
pH (w 20°C):
Zawartość chlorków
Zawartość alkaliów
Magazynowanie i Transport
Minimalny okres przydatności
Warunki przechowywania
Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR
Rodzaje opakowań

domieszki zależy od pożądanej konsystencji, która musi
zostać ustalona na podstawie prób.

ZASTOSOWANIE

Domieszka może być wykorzystana do produkcji
• betonów dla budownictwa inżynieryjnego o wysokich
cechach trwałościowych, niskiej nasiąkliwości, wysokiej
konsystencji, z zachowaniem niskiego W/C,
• elementów konstrukcyjnych z żelbetu i betonu sprężonego,
• betonu towarowego stosowanego m.in do budowy ław i płyt
fundamentowych, ścian, słupów oraz stropów,
• betonu posadzkowego oraz jastrychu,
• betonów kontraktorowych,
• betonu natryskowego,
• betonu dla elementów prefabrykowanych,
• betonu ASCC,
• betonu w warunkach podwyższonych temperatur utrzymując konsystencję mieszanki.
Dla zapewnienia wysokich klas ekspozycji związanych z zamrażaniem/rozmrażaniem betonu zaleca się stosowanie
MasterGlenium SKY 686 w kombinacji z domieszkami napowietrzającymi MasterAir. MasterGlenium SKY 686 może być stosowany w połączeniu z domieszkami opóźniającymi MasterSet R
431, MasterSet R 433, przyspieszającymi MasterPozzolith 501
HE oraz plastyfikującymi serii MasterPozzolith BV.

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE

PN-EN 934-2 T3.1

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterGlenium SKY 686 nie jest substancją niebezpieczną
zgodnie z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.
Eter polikarboksylowy
Ciecz
Jasnobrązowy
1,045 ± 0,02 g/cm3
6,0 ± 1,0
≤ 0,1% masy
≤ 2,0% masy
12 miesięcy
Oryginalne pojemniki w temperaturze 5°C do +30ºC. Chronić przed
bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.
Podczas przechowywania może dojść do sedymentacji produktu
(max. 0,1%), jednak zjawisko to nie ma wpływu na działanie domieszki.
Nieklasyfikowany jako niebezpieczny
Kontener – 1000 kg; Beczka – 220 kg; Kanister – 20 kg

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
Informator Techniczny
Domieszki i dodatki do betonu, budownictwo podziemne
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DOMIESZKI UPŁYNNIAJąCE

MasterGlenium SKY 716
Upłynniająca/znacznie redukująca ilość wody domieszka do betonu
SPOSÓB DZIAŁANIA

MasterGlenium SKY 716 jest wysoce efektywnym superplastyfikatorem skoncentrowanym na optymalizacji właściwości reologicznych mieszanki betonowej z zachowaniem długiego czasu
urabialności oraz wysokiego rozwoju wytrzymałości wczesnych.
MasterGlenium SKY 716 to domieszką dedykowaną dla betonu
towarowego bazującą na zaawansowanej technologii polimeryzacji, umożliwiającą efektywną dyspersję ziaren cementu,
połączoną ze znacznym ograniczeniem tarcia wewnętrznego
cząstek w mieszance betonowej. W praktyce pozwala to na
produkcję stabilnych mieszanek betonowy o bardzo wysokiej
konsystencji, długim utrzymaniu konsystencji oraz znacznie
wyższym rozwojem wytrzymałości wczesnych.

WŁAŚCIWOŚCI

Zastosowanie MasterGlenium SKY 716 pozwala na produkcję mieszanek betonowych o:
• Wysokiej płynności z zachowaniem stabilności mieszanki
betonowej,
• dużej jednorodności, co w połączeniu z efektywniejszą
hydratacją cementu podnosi parametry takie jak wytrzymałość, szczelność, trwałość oraz obniża nasiąkliwość i skurcz,
• bardzo dobrym utrzymaniu konsystencji,
• reologii ułatwiającej pompowanie, układanie, zagęszczenie
oraz wykończenie powierzchni,
• znacznie obniżonej zawartości wody zarobowej, oraz dużej
zawartości frakcji pylastych przy zachowaniu bardzo
dobrych właściwości reologicznych,
• wysokiej wytrzymałości.

SPOSÓB STOSOWANIA

Zalecane dozowanie 0,1 ÷ 3,0% w stosunku do masy
cementu. Dozowanie średnie 0,6%. Wyższe dozowania są
możliwe, należy jednak je poprzedzić odpowiednimi
Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy
Forma
Kolor
Gęstość (w 20°C)
pH (w 20°C):
Zawartość chlorków
Zawartość alkaliów
Magazynowanie i Transport
Minimalny okres przydatności
Warunki przechowywania
Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR
Rodzaje opakowań

badaniami. Wymagana ilość domieszki zależy od pożądanej
konsystencji, która musi zostać ustalona na podstawie prób.

ZASTOSOWANIE

Domieszka może być wykorzystana do produkcji
• szczególnie do betonów dla budownictwa inżynieryjnego
o wysokiej trwałości, niskiej nasiąkliwości, wysokiej konsystencji, z zachowaniem niskiego W/C,
• elementów konstrukcyjnych z żelbetu i betonu sprężonego,
• betonu towarowego stosowanego m.in do budowy ław i płyt
fundamentowych, ścian, słupów oraz stropów,
• betonów kontraktorowych,
• betonu natryskowego,
• betonu dla elementów prefabrykowanych,
• betonu SCC, ASCC,
• betonu w warunkach podwyższonych temperatur utrzymując konsystencję mieszanki.
• betonów architektonicznych,
Dla zapewnienia wysokich klas ekspozycji związanych z zamrażaniem/rozmrażaniem betonu zaleca się stosowanie MasterGlenium
SKY 716 w kombinacji z domieszkami napowietrzającymi
MasterAir. MasterGlenium SKY 716 może być stosowany w połączeniu z domieszkami opóźniającymi MasterSet R 431, MasterSet
R 433, przyspieszającymi MasterPozzolith 501 HE, Master
X-SEED oraz plastyfikującymi serii MasterPozzolith BV.

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE

PN-EN 934-2 T3.1

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterGlenium SKY 716 jest substancją niebezpieczną
zgodnie z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.
Eter
Ciecz
Żółtawy, mętny
1,06 ± 0,02 g/cm3
9,0 ± 1,0
≤ 0,1% masy
≤ 1,5% masy
12 miesięcy
Oryginalne pojemniki w temperaturze 5°C do +30ºC. Chronić przed
bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.
Podczas przechowywania może dojść do sedymentacji produktu
(max. 0,1%), jednak zjawisko to nie ma wpływu na działanie domieszki.
Nieklasyfikowany jako niebezpieczny
Kontener – 1000 kg; Beczka – 220 kg; Kanister – 20 kg

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
Informator Techniczny
Domieszki i dodatki do betonu, budownictwo podziemne

26
30

Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32‑400 Myślenice
tel. +48 12 372 80 00
fax +48 12 372 80 10
www.master‑builders‑solutions.com/pl
budownictwo@mbcc‑group.com

Informator Techniczny
Domieszki i dodatki do betonu, budownictwo podziemne

«

1. marker dział TDS
WSTĘP
domieszki
uplastyczniające

domieszki
upłynniające

domieszki
napowietrzające

SPIS TREŚCI

KARTY TECHNICZNE
dom. przyspieszające
i opóźniające

»

BUDOWNICTWO PODZIEMNE

dom. uszczelniające
i ograniczające skurcz

pielęgnacja
betonu

środki
antyadhezyjne

KOMPENDIUM WIEDZY

dom. do wyrobów
wibroprasowanych

włókna do betonu
i zapraw

zastosowania
specjalne

DOMIESZKI UPŁYNNIAJąCE

MasterGlenium SKY 1600
Upłynniająca/znacznie redukująca ilość wody domieszka do betonu
SPOSÓB DZIAŁANIA

MasterGlenium SKY 1600 jest wysoce efektywnym superplastyfikatorem skoncentrowanym zachowaniu długiego czasu
urabialności mieszanki betonowej oraz wysokiego rozwoju
wytrzymałości wczesnych.
MasterGlenium SKY 1600 to domieszką dedykowaną dla
betonu towarowego bazującą na zaawansowanej technologii
polimeryzacji, umożliwiającą efektywną dyspersję ziaren
cementu, połączoną ze znacznym ograniczeniem tarcia
wewnętrznego cząstek w mieszance betonowej. W praktyce
pozwala to na produkcję stabilnych mieszanek betonowy o bardzo wysokiej konsystencji, długim utrzymaniu konsystencji oraz
znacznie wyższym rozwojem wytrzymałości wczesnych.

WŁAŚCIWOŚCI

Zastosowanie MasterGlenium SKY 1600 pozwala na produkcję mieszanek betonowych o:
• wysokiej płynności z zachowaniem stabilności mieszanki
betonowej,
• dużej jednorodności, co w połączeniu z efektywniejszą
hydratacją cementu podnosi parametry takie jak wytrzymałość, szczelność, trwałość oraz obniża nasiąkliwość i skurcz,
• bardzo dobrym utrzymaniu konsystencji,
• reologii ułatwiającej pompowanie, układanie, zagęszczenie
oraz wykończenie powierzchni,
• znacznie obniżonej zawartości wody zarobowej, oraz dużej
zawartości frakcji pylastych przy zachowaniu bardzo
dobrych właściwości reologicznych,
• wysokiej wytrzymałości.

SPOSÓB STOSOWANIA

Zalecane dozowanie 0,1 ÷ 3,0% w stosunku do masy
cementu. Dozowanie średnie 0,5%. Wyższe dozowania są
możliwe, należy jednak je poprzedzić odpowiednimi
Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy
Forma
Kolor
Gęstość (w 20°C)
pH (w 20°C):
Zawartość chlorków
Zawartość alkaliów
Magazynowanie i Transport
Minimalny okres przydatności
Warunki przechowywania
Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR
Rodzaje opakowań

badaniami. Wymagana ilość domieszki zależy od pożądanej
konsystencji, która musi zostać ustalona na podstawie prób.

ZASTOSOWANIE

Domieszka może być wykorzystana do produkcji
• szczególnie do betonów dla budownictwa inżynieryjnego
o wysokiej trwałości, niskiej nasiąkliwości, wysokiej konsystencji, z zachowaniem niskiego W/C,
• elementów konstrukcyjnych z żelbetu i betonu sprężonego,
• betonu towarowego stosowanego m.in do budowy ław i płyt
fundamentowych, ścian, słupów oraz stropów,
• betonów kontraktorowych,
• betonu natryskowego,
• betonu dla elementów prefabrykowanych,
• betonu SCC, ASCC,
• betonu w warunkach podwyższonych temperatur utrzymując konsystencję mieszanki.
• betonów architektonicznych,
Dla zapewnienia wysokich klas ekspozycji związanych z zamrażaniem/rozmrażaniem betonu zaleca się stosowanie MasterGlenium
SKY 1600 w kombinacji z domieszkami napowietrzającymi
MasterAir. MasterGlenium SKY 1600 może być stosowany w połączeniu z domieszkami opóźniającymi MasterSet R 431, MasterSet
R 433, przyspieszającymi MasterPozzolith 501 HE, Master
X-SEED oraz plastyfikującymi serii MasterPozzolith BV.

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE

PN-EN 934-2 T3.1

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterGlenium SKY 1600 jest substancją niebezpieczną
zgodnie z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.
Eter
Ciecz
Żółtawy, mętny
1,05 ± 0,02 g/cm3
10,4 ± 1,0
≤ 0,1% masy
≤ 1,5% masy
12 miesięcy
Oryginalne pojemniki w temperaturze 5°C do +30ºC. Chronić przed
bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.
Podczas przechowywania może dojść do sedymentacji produktu
(max. 0,1%), jednak zjawisko to nie ma wpływu na działanie domieszki.
Nieklasyfikowany jako niebezpieczny
Kontener – 1000 kg; Beczka – 220 kg; Kanister – 20 kg

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
Informator Techniczny
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DOMIESZKI UPŁYNNIAJąCE

MasterPolyheed 121
Upłynniająca/znacznie redukująca ilość wody domieszka do betonu PN-EN 934-2
SPOSÓB DZIAŁANIA

MasterPolyheed 121 jest superplastyfikatorem opartym na
eterze polikarboksylanowym, efektywnym w produkcji mieszanek betonowych o różnych klasach konsystencji oraz
wytrzymałości. Łańcuch polimeru adsorbując się na ziarnach
spoiwa, zapewnia płynność mieszanki dzięki swym bocznym
odgałęzieniom ograniczającym tarcie wewnętrzne.

WŁAŚCIWOŚCI

Efektywna dyspersja ziaren cementu oraz dodatków pozwala
produkować mieszanki betonowe o:
• zwiększonej konsystencji przy zachowaniu stałego W/C,
• wysokiej urabialności ułatwiającej jej pompowanie, układanie, wykończenie powierzchni oraz zagęszczanie nawet
w przypadku elementów cienkich i gęsto zbrojonych,
• mniejszej ilości wody zarobowej, z zachowaniem stałej
konsystencji, co zwiększa skuteczność hydratacji cementu
podnosząc parametry betonu takie jak wytrzymałość,
szczelność, trwałość oraz obniżając nasiąkliwość i skurcz,
• wysokich wytrzymałościach wczesnych oraz końcowych,
• wysokiej klasie konsystencji z zachowaniem niskiej
lepkości.

SPOSÓB STOSOWANIA

Zalecane dozowanie 0,2 ÷ 3,0% w stosunku do masy
cementu. Wyższe dozowania są możliwe, należy jednak je
poprzedzić odpowiednimi badaniami. Wymagana ilość
domieszki zależy od pożądanej konsystencji, która musi

zostać ustalona na podstawie prób.

ZASTOSOWANIE

Domieszka może być wykorzystana do produkcji:
• betonu towarowego stosowanego m.in do budowy ław,
ścian, słupów oraz stropów,
• elementów konstrukcyjnych z żelbetu i betonu sprężonego,
• betonu posadzkowego (w tym do ogrzewania podłogowego), jastrychu oraz szlichty,
• elementów prefabrykowanych.
Dla zapewnienia wysokich klas ekspozycji związanych
z zamrażaniem/rozmrażaniem betonu zaleca się stosowanie
MasterPolyheed 121 w kombinacji z domieszkami napowietrzającymi serii MasterAir. MasterPolyheed 121 może być
stosowany w połączeniu z domieszkami opóźniającymi
MasterSet R 431 oraz MasterSet R 433, przyspieszającymi
MasterPozzolith 501 HE oraz plastyfikującymi serii
MasterPozzolith BV.

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE

PN-EN 934-2 T3.1

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterPolyheed 121 nie jest substancją niebezpieczną zgodnie z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy

Eter polikarboksylowy

Forma

Ciecz

Kolor

Jasnobrązowy

Gęstość (w 20°C)

1,015 ± 0,02 g/cm3

pH (w 20°C):

5,5 ± 1,0

Zawartość chlorków

≤ 0,1% masy

Zawartość alkaliów

≤ 0,4% masy
Magazynowanie i Transport

Minimalny okres przydatności
Warunki przechowywania

12 miesięcy
Oryginalne pojemniki w temperaturze 5°C do +30ºC. Chronić przed
bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.

Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR

Nieklasyfikowany jako niebezpieczny

Rodzaje opakowań

Kontener – 1000 kg; Beczka – 220 kg; Kanister – 20 kg

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
Informator Techniczny
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DOMIESZKI UPŁYNNIAJąCE

MasterPolyheed 219
Upłynniająca/znacznie redukująca ilość wody domieszka do betonu
SPOSÓB DZIAŁANIA

MasterPolyheed 219 jest superplastyfikatorem na bazie eterów polikarboksylanowych, efektywny w produkcji mieszanek
betonowych o różnych klasach konsystencji przy zachowaniem wydłużonego czasu urabialności. Konfiguracja łańcuchów polimeru zapewnia płynność mieszanki oraz utrzymanie efektu dyspersji bez nadmiernego hamowania procesów
hydratacji poprzez rozłożoną w czasie adsorpcję na ziarnach
cementu.

WŁAŚCIWOŚCI

Dyspersja ziaren cementu oraz dodatków pozwala produkować mieszanki betonowe o:
• zwiększonej konsystencji przy zachowaniu stałego W/C,
• wysokiej urabialności ułatwiającej jej pompowanie, układanie, wykończenie powierzchni oraz zagęszczanie nawet
w przypadku elementów cienkich i gęsto zbrojonych,
• mniejszej ilości wody zarobowej, z zachowaniem stałej
konsystencji, co zwiększa skuteczność hydratacji cementu
podnosząc parametry betonu takie jak wytrzymałość,
szczelność, trwałość oraz obniżając nasiąkliwość i skurcz.

SPOSÓB STOSOWANIA

Zalecane dozowanie 0,2 ÷ 1,5% w stosunku do masy
cementu. Wyższe dozowania są możliwe, należy jednak je
poprzedzić odpowiednimi badaniami. Wymagana ilość
domieszki zależy od pożądanej konsystencji, która musi
zostać ustalona na podstawie prób.

ZASTOSOWANIE

Domieszka może być wykorzystana do produkcji:
• betonu towarowego stosowanego m.in do budowy ław,
ścian, słupów oraz stropów,
• elementów konstrukcyjnych z żelbetu i betonu sprężonego,
• betonu posadzkowego, jastrychu oraz szlichty.
• betonu w warunkach podwyższonych temperatur utrzymując konsystencję mieszanki,
• betonów kontraktorowych, oraz masywnych.
Dla zapewnienia wysokich klas ekspozycji związanych
z zamrażaniem/rozmrażaniem betonu zaleca się stosowanie
MasterPolyheed 219 w kombinacji z domieszkami napowietrzającymi serii MasterAir. MasterPolyheed 219 może być
stosowany w połączeniu z domieszkami opóźniającymi
MasterSet R 431 oraz MasterSet R 433, przyspieszającymi
MasterPozzolith 501 HE oraz plastyfikującymi serii
MasterPozzolith.

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE

PN-EN 934-2 T3.2

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterPolyheed 219 nie jest substancją niebezpieczną zgodnie z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy

Eter polikarboksylowy

Forma

Ciecz

Kolor

Jasnobrązowy

Gęstość (w 20°C)

1,05 ± 0,02 g/cm3

pH (w 20°C):

5,5 ± 1,0

Zawartość chlorków

≤ 0,1% masy

Zawartość alkaliów

≤ 1,5% masy
Magazynowanie i Transport

Minimalny okres przydatności
Warunki przechowywania

12 miesięcy
Oryginalne pojemniki w temperaturze 5°C do +30ºC. Chronić przed
bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.

Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR

Nieklasyfikowany jako niebezpieczny

Rodzaje opakowań

Kontener – 1000 kg; Beczka – 220 kg; Kanister – 20 kg

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
Informator Techniczny
Domieszki i dodatki do betonu, budownictwo podziemne
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DOMIESZKI UPŁYNNIAJąCE

MasterPolyheed 357
Domieszka do betonu upłynniająca/znacznie redukująca ilość wody, przyspieszająca twardnienie
SPOSÓB DZIAŁANIA

MasterPolyheed 357 jest domieszką opartą na nowej generacji polikarboksylanowym eterze. Łańcuch polimeru zaprojektowano wykorzystując nanotechnologię dla umożliwienia
wysokoefektywnej dyspersji bez blokowania procesu hydratacji. Zaadsorbowany łańcuch na ziarnach spoiwa dzięki
swym bocznym odgałęzieniom organiczna tarcie wewnętrze
pomiędzy nimi i separuje je nadając mieszance stabilność
oraz płynność. Jednoczesne zwiększenie powierzchni
dostępu dla wody umożliwia szybką hydratację skutkującą
bardzo wysokim przyrostem wytrzymałości zwłaszcza we
wczesnych okresach dojrzewania betonu. Dodatkowo wykorzystanie przyspieszacza wiązania zwiększa przyrost wczesnych wytrzymałości.

WŁAŚCIWOŚCI

Efektywna dyspersja ziaren cementu oraz dodatków w połączeniu z efektem przyspieszającym wiązanie pozwala produkować mieszanki betonowe o:
• zwiększonej konsystencji przy zachowaniu stałego W/C,
• szybkim przyroście wytrzymałość w warunkach niskich
temperatur,
• wysokiej urabialności ułatwiającej jej pompowanie, układanie, wykończenie powierzchni oraz zagęszczanie nawet
w przypadku elementów cienkich i gęsto zbrojonych,
• mniejszej ilości wody zarobowej, z zachowaniem stałej
konsystencji, co zwiększa skuteczność hydratacji cementu
podnosząc parametry betonu takie jak wytrzymałość,
szczelność, trwałość oraz obniżając nasiąkliwość i skurcz,
• wysokich wytrzymałościach wczesnych oraz końcowych,
• wysokiej klasie konsystencji z zachowaniem niskiej

lepkości.

SPOSÓB STOSOWANIA

Zalecane dozowanie 0,5 ÷ 3,0% w stosunku do masy
cementu. Wyższe dozowania są możliwe, należy jednak je
poprzedzić odpowiednimi badaniami. Wymagana ilość
domieszki zależy od pożądanej konsystencji, która musi
zostać ustalona na podstawie prób.

ZASTOSOWANIE

Domieszka może być wykorzystana do produkcji:
• w szczególności mieszanki betonowej w okresach obniżonych temperatur,
• betonu towarowego stosowanego m.in do budowy ław,
ścian, słupów oraz stropów,
• elementów prefabrykowanych.
Przy zachowaniu wszystkich zleceń związanych z betonowaniem w warunkach obniżonych temperatur (patrz: Instrukcja
ITB 282 Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur) produkt może być
stosowany w temperaturach do -15ºC.

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE

PN-EN 934-2 T3.1/T7

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterPolyheed 357 nie jest substancją niebezpieczną zgodnie z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy

Eter polikarboksylowy, przyspieszacz

Forma

Ciecz

Kolor

Mleczno-biały

Gęstość (w 20°C)

1,02 ± 0,02 g/cm3

pH (w 20°C):

9,5 ± 1,0

Zawartość chlorków

≤ 0,1% masy

Zawartość alkaliów

≤ 1,0% masy
Magazynowanie i Transport

Minimalny okres przydatności
Warunki przechowywania

12 miesięcy
Oryginalne pojemniki w temperaturze 5°C do +30ºC. Chronić przed
bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.

Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR

Nieklasyfikowany jako niebezpieczny

Rodzaje opakowań

Kontener – 1000 kg; Beczka – 220 kg; Kanister – 20 kg

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
Informator Techniczny
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DOMIESZKI UPŁYNNIAJąCE

MasterPolyheed 457
Domieszka do betonu upłynniająca/znacznie redukująca ilość wody, przyspieszająca twardnienie
SPOSÓB DZIAŁANIA

MasterPolyheed 457 jest superplastyfikatorem na bazie eterów polikarboksylanowych, efektywnym w produkcji mieszanek betonowych o różnych klasach konsystencji, w warunkach obniżonych temperatur. Właściwa konfiguracja
łańcuchów polimeru umożliwia skuteczną dyspersję ziaren
bez blokowania procesów hydratacyjnych cementu, co
w połączeniu z przyspieszaczem wiązania w postaci soli
nieorganicznych gwarantuje wysoki przyrost wytrzymałości,
zwłaszcza we wczesnym okresie dojrzewania betonu.

WŁAŚCIWOŚCI

Efektywna dyspersja ziaren cementu oraz dodatków w połączeniu z efektem przyspieszającym wiązanie pozwala produkować mieszanki betonowe o:
• zwiększonej konsystencji przy zachowaniu stałego W/C,
• szybkim przyroście wytrzymałość w warunkach niskich
temperatur,
• wysokiej urabialności ułatwiającej jej pompowanie, układanie, wykończenie powierzchni oraz zagęszczanie nawet
w przypadku elementów cienkich i gęsto zbrojonych,
• mniejszej ilości wody zarobowej, z zachowaniem stałej
konsystencji, co zwiększa skuteczność hydratacji cementu
podnosząc parametry betonu takie jak wytrzymałość,
szczelność, trwałość oraz obniżając nasiąkliwość i skurcz,
• wysokich wytrzymałościach wczesnych oraz końcowych,
• wysokiej klasie konsystencji z zachowaniem niskiej
lepkości.

SPOSÓB STOSOWANIA

Zalecane dozowanie 0,5 ÷ 3,0% w stosunku do masy
cementu. Wyższe dozowania są możliwe, należy jednak je
poprzedzić odpowiednimi badaniami. Wymagana ilość
domieszki zależy od pożądanej konsystencji, która musi
zostać ustalona na podstawie prób.

ZASTOSOWANIE

Domieszka może być wykorzystana do produkcji:
• w szczególności mieszanki betonowej w okresach obniżonych temperatur,
• betonu towarowego stosowanego m.in do budowy ław,
ścian, słupów oraz stropów,
• elementów prefabrykowanych.
Przy zachowaniu wszystkich zleceń związanych z betonowaniem w warunkach obniżonych temperatur (patrz: Instrukcja
ITB 282 Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur) produkt może być
stosowany w temperaturach do -15ºC.

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE

PN-EN 934-2 T3.1/T7

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterPolyheed 457 jest substancją niebezpieczną zgodnie
z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy

Eter polikarboksylowy, przyspieszacz

Forma

Ciecz

Kolor

Żółtawy

Gęstość (w 20°C)

1,35 ± 0,03 g/cm3

pH (w 20°C):

3,5 ± 1,0

Zawartość chlorków

≤ 0,1% masy

Zawartość alkaliów

≤ 0,5% masy
Magazynowanie i Transport

Minimalny okres przydatności
Warunki przechowywania

12 miesięcy
Oryginalne pojemniki w temperaturze -5ºC do +30ºC. Chronić przed
bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.

Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR

Nieklasyfikowany jako niebezpieczny

Rodzaje opakowań

Kontener – 1000 kg; Beczka – 220 kg; Kanister – 20 kg

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
Informator Techniczny
Domieszki i dodatki do betonu, budownictwo podziemne
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DOMIESZKI UPŁYNNIAJąCE

MasterPolyheed PAV 10
Upłynniająca/znacznie redukująca ilość wody domieszka do betonu posadzkowego
SPOSÓB DZIAŁANIA

podstawie prób.

MasterPolyheed PAV 10 jest superplastyfikatorem na bazie
eterów polikarboksylanowych, dedykowanym do produkcji
mieszanek dla betonu posadzkowego z zachowaniem niskiej
zawartości powietrza. Konfiguracja łańcuchów polimeru
zapewnia płynność mieszanki oraz utrzymanie efektu
dyspersji bez nadmiernego hamowania procesów hydratacji
poprzez rozłożoną w czasie adsorpcję na ziarnach cementu.

ZASTOSOWANIE

Domieszka może być wykorzystana do produkcji:
• betonu posadzkowego, jastrychu oraz szlichty.
• elementów konstrukcyjnych z żelbetu i betonu sprężonego,
• betonu towarowego stosowanego m.in do budowy ław,
ścian, słupów oraz stropów,
• betonu w warunkach podwyższonych temperatur utrzymując konsystencję mieszanki,
• betonów kontraktorowych, oraz masywnych.

WŁAŚCIWOŚCI

Dyspersja ziaren cementu oraz dodatków pozwala produkować mieszanki betonowe o:
• zwiększonej konsystencji przy zachowaniu stałego W/C,
• wysokiej urabialności ułatwiającej jej pompowanie, układanie, wykończenie powierzchni oraz zagęszczanie nawet
w przypadku elementów cienkich i gęsto zbrojonych,
• mniejszej ilości wody zarobowej, z zachowaniem stałej
konsystencji, co zwiększa skuteczność hydratacji cementu
podnosząc parametry betonu takie jak wytrzymałość,
szczelność, trwałość oraz obniżając nasiąkliwość i skurcz.

SPOSÓB STOSOWANIA

MasterPolyheed PAV 10 może być stosowany w połączeniu
z domieszkami opóźniającymi MasterSet R 431 oraz
MasterSet R 433, przyspieszającymi Master X-SEED 100,
MasterPozzolith 501HE oraz plastyfikującymi serii
MasterPozzolith.

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE

PN-EN 934-2 T3.1

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

Zalecane dozowanie 0,2–1,5% w stosunku do masy cementu.
Wyższe dozowania są możliwe, należy jednak je poprzedzić
odpowiednimi badaniami. Wymagana ilość domieszki zależy
od pożądanej konsystencji, która musi zostać ustalona na

MasterPolyheed PAV 10 nie jest substancją niebezpieczną
zgodnie z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy

Eter polikarboksylowy

Forma

Ciecz

Kolor

Biały/mleczny

Gęstość (w 20ºC)

1,025 ± 0,02 g/cm3

pH (w 20ºC)

6,0 ± 1,0

Zawartość chlorków

≤ 0,1% masy

Zawartość alkaliów

≤ 1,5% masy
Magazynowanie i Transport

Minimalny okres przydatności

12 miesięcy
Oryginalne pojemniki w temperaturze 5ºC do +30ºC.
Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.

Warunki przechowywania
Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR

Nieklasyfikowany jako niebezpieczny

Rodzaje opakowań

Kontener – 1000 kg; Beczka – 220 kg; Kanister – 20 kg

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
Informator Techniczny
Domieszki i dodatki do betonu, budownictwo podziemne
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DOMIESZKI UPŁYNNIAJąCE

MasterRheobuild 1021
Upłynniająca/znacznie redukująca ilość wody domieszka do betonu PN-EN 934-2
SPOSÓB DZIAŁANIA

MasterRheobuild 1021 dzięki połączeniu zalet dwóch sulfonowanych żywic otacza ziarna cementu z jednej strony nadając im jednoimienny ładunek powodujący ich wzajemne odpychanie, z drugiej tworząc na ich powierzchni warstwę
smarną. Przyczynia się to do skutecznego rozproszenia ziaren cementu nadając płynność mieszance betonowej.

WŁAŚCIWOŚCI

Efektywna dyspersja ziaren cementu pozwala produkować
mieszanki betonowe o:
• zwiększonej konsystencji przy zachowaniu stałego W/C,
• wysokiej urabialności ułatwiającej jej pompowanie, układanie, wykończenie powierzchni oraz zagęszczanie nawet
w przypadku elementów cienkich i gęsto zbrojonych,
• mniejszej ilości wody zarobowej, z zachowaniem stałej
konsystencji, co zwiększa skuteczność hydratacji cementu
podnosząc parametry betonu takie jak wytrzymałość,
szczelność, trwałość oraz obniżając nasiąkliwość i skurcz,
• wysokich wytrzymałościach wczesnych oraz końcowych,
• wysokiej kasie konsystencji z zachowaniem niskiej
lepkości.

SPOSÓB STOSOWANIA

Zalecane dozowanie 0,1 ÷ 2,3% w stosunku do masy
cementu. Wyższe dozowania są możliwe, należy jednak je
poprzedzić odpowiednimi badaniami. Wymagana ilość
domieszki zależy od pożądanej konsystencji, która musi
zostać ustalona na podstawie prób.

ZASTOSOWANIE

Domieszka może być wykorzystana do produkcji:
• betonu towarowego stosowanego m.in do budowy ław i płyt
fundamentowych, ścian, słupów oraz stropów,
• elementów konstrukcyjnych z żelbetu i betonu sprężonego,
• betonu posadzkowego (w tym do ogrzewania podłogowego), jastrychu oraz szlichty,
• betonów dla budownictwa inżynieryjnego o podwyższonych cechach trwałościowych, obniżonej nasiąkliwości,
wysokiej konsystencji ale niskim W/C.
Dla zapewnienia wysokich klas ekspozycji związanych
z zamrażaniem/rozmrażaniem betonu zaleca się stosowanie
MasterRheobuild 1021 w kombinacji z domieszkami napowietrzającymi serii MasterAir. MasterRheobuild 1021 może być
stosowany w połączeniu z domieszkami opóźniającymi
MasterSet R 431, MasterSet R 433, przyspieszającymi
MasterPozzolith 501 HE oraz plastyfikującymi serii
MasterPozzolith BV.

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE

PN-EN 934-2 T3.1

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterRheobuild 1021 nie jest substancją niebezpieczną
zgodnie z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy

Polikondensaty sulfonowanego naftalenu i melaminy

Forma

Ciecz

Kolor

Ciemnobrązowy

Gęstość (w 20°C)

1,14 ± 0,02 g/cm3

pH (w 20°C):

9,0 ± 2,0

Zawartość chlorków

≤ 0,1% masy

Zawartość alkaliów

≤ 5,0% masy
Magazynowanie i Transport

Minimalny okres przydatności

Warunki przechowywania

12 miesięcy
Oryginalne pojemniki w temperaturze 5°C do +30ºC. Chronić przed
bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.
Podczas przechowywania może dojść do sedymentacji produktu
(max. 0,1%), jednak zjawisko to nie ma wpływu na działanie
domieszki.

Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR

Nieklasyfikowany jako niebezpieczny

Rodzaje opakowań

Kontener – 1000 kg; Beczka – 220 kg; Kanister – 20 kg

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
Informator Techniczny
Domieszki i dodatki do betonu, budownictwo podziemne
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DOMIESZKI UPŁYNNIAJąCE

MasterSure HES 1515
Upłynniająca/znacznie redukująca ilość wody domieszka do betonu PN-EN 934-2
SPOSÓB DZIAŁANIA

MasterSure HES 1515 jest wysokoefektywnym superplastyfikatorem opartym o najnowszą koncepcję polimeryzacji eterów skoncentrowaną na wysokim rozwoju wytrzymałości
wczesnej, z zachowaniem wydłużonego czasu urabialności
mieszanki betonowej.
Unikatowe rozwiązanie dedykowane dla prefabrykacji umożliwia skuteczna dyspersję ziaren cementu utrzymaną w czasie, bez hamowania procesów hydratacji, co znacznie ułatwia
produkcję szczególnie elementów wielkogabarytowych.

WŁAŚCIWOŚCI

Zastosowanie MasterSure HES 1515 pozwala na produkcję:
• mieszanek o bardzo niskiej zawartości wody z zachowanie
długiego czasu urabialności ułatwiającego układanie,
zagęszczenie oraz wykończenie powierzchni,
• betonów wysokiej wytrzymałości wczesnej,
• mieszanek o dużej jednorodności, co w połączeniu z efektywniejszą hydratacją cementu podnosi parametry takie jak
wytrzymałość, szczelność, trwałość oraz obniża nasiąkliwość i skurcz,
• Mieszanek o wysokich klasach konsystencji – S5, F6, SF3.

SPOSÓB STOSOWANIA

Zalecane dozowanie 0,1 ÷ 3,0% w stosunku do masy
cementu. Wyższe dozowania są możliwe, należy jednak je
poprzedzić odpowiednimi badaniami. Wymagana ilość
domieszki zależy od pożądanej konsystencji, która musi
zostać ustalona na podstawie prób.

ZASTOSOWANIE

Domieszka może być wykorzystana do produkcji:
• betonów dla prefabrykacji, od których wymaga się wysokich wytrzymałości wczesnych z zachowaniem długiego
czasu urabialności mieszanki betonowej,
• elementów wymagających szybkiego rozformowania, dając
możliwość efektywniejszego wykorzystania form,
• betonu SCC, ASCC, HPC, RPC,
• betonów dla budownictwa inżynieryjnego o wysokiej trwałości, niskiej nasiąkliwości, wysokiej konsystencji, z zachowaniem niskiego W/C,
• elementów konstrukcyjnych z żelbetu i betonu sprężonego,
• betonów architektonicznych,
• betonów z zastosowaniem mniej reaktywnych cementów.
Dla zapewnienia wysokich klas ekspozycji związanych
z zamrażaniem/rozmrażaniem betonu zaleca się stosowanie
MasterSure HES 1515 w kombinacji z domieszkami napowietrzającymi MasterAir. MasterSure HES 1515 może być stosowany w połączeniu z domieszkami przyspieszającymi
MasterPozzolith 501 HE, Master X-SEED.

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE

PN-EN 934-2 T3.1

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterSure HES 1515 jest substancją niebezpieczną zgodnie
z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy

Eter polikarboksylowy

Forma

Ciecz

Kolor

Żółtawy

Gęstość (w 20°C)

1,08 ± 0,02 g/cm3

pH (w 20°C):

8,0 ± 1,0

Zawartość chlorków

≤ 0,1% masy

Zawartość alkaliów

≤ 1,5% masy
Magazynowanie i Transport

Minimalny okres przydatności

Warunki przechowywania

12 miesięcy
Oryginalne pojemniki w temperaturze 5°C do +30ºC. Chronić przed
bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.
Podczas przechowywania może dojść do sedymentacji produktu
(max. 0,1%), jednak zjawisko to nie ma wpływu na działanie
domieszki.

Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR

Nieklasyfikowany jako niebezpieczny

Rodzaje opakowań

Kontener – 1000 kg; Beczka – 220 kg; Kanister – 20 kg

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
Informator Techniczny
Domieszki i dodatki do betonu, budownictwo podziemne
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DOMIESZKI UPŁYNNIAJąCE

MasterSure HES 1517
Upłynniająca/znacznie redukująca ilość wody domieszka do betonu PN-EN 934-2
SPOSÓB DZIAŁANIA

MasterSure HES 1517 jest wysokoefektywnym superplastyfikatorem opartym o najnowszą koncepcję polimeryzacji eterów skoncentrowaną na wysokim rozwoju wytrzymałości
wczesnej, z zachowaniem wydłużonego czasu urabialności
mieszanki betonowej.
Unikatowe rozwiązanie dedykowane dla prefabrykacji umożliwia skuteczna dyspersję ziaren cementu utrzymaną w czasie, bez hamowania procesów hydratacji, co znacznie ułatwia
produkcję szczególnie elementów wielkogabarytowych.

WŁAŚCIWOŚCI

Zastosowanie MasterSure HES 1517 pozwala na produkcję:
• mieszanek o bardzo niskiej zawartości wody z zachowanie
długiego czasu urabialności ułatwiającego układanie,
zagęszczenie oraz wykończenie powierzchni,
• betonów wysokiej wytrzymałości wczesnej,
• mieszanek o dużej jednorodności, co w połączeniu z efektywniejszą hydratacją cementu podnosi parametry takie jak
wytrzymałość, szczelność, trwałość oraz obniża nasiąkliwość i skurcz,
• Mieszanek o wysokich klasach konsystencji – S5, F6, SF3.

SPOSÓB STOSOWANIA

Zalecane dozowanie 0,2 ÷ 3,0% w stosunku do masy
cementu. Wyższe dozowania są możliwe, należy jednak je
poprzedzić odpowiednimi badaniami. Wymagana ilość
domieszki zależy od pożądanej konsystencji, która musi
zostać ustalona na podstawie prób.

ZASTOSOWANIE

Domieszka może być wykorzystana do produkcji:
• betonów dla prefabrykacji, od których wymaga się wysokich wytrzymałości wczesnych z zachowaniem długiego
czasu urabialności mieszanki betonowej,
• elementów wymagających szybkiego rozformowania, dając
możliwość efektywniejszego wykorzystania form,
• betonu SCC, ASCC, HPC, RPC,
• betonów dla budownictwa inżynieryjnego o wysokiej trwałości, niskiej nasiąkliwości, wysokiej konsystencji, z zachowaniem niskiego W/C,
• elementów konstrukcyjnych z żelbetu i betonu sprężonego,
• betonów architektonicznych,
• betonów z zastosowaniem mniej reaktywnych cementów.
Dla zapewnienia wysokich klas ekspozycji związanych
z zamrażaniem/rozmrażaniem betonu zaleca się stosowanie
MasterSure HES 1517 w kombinacji z domieszkami napowietrzającymi MasterAir. MasterSure HES 1517 może być stosowany w połączeniu z domieszkami przyspieszającymi
MasterPozzolith 501 HE, Master X-SEED.

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE

PN-EN 934-2 T3.1

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterSure HES 1517 jest substancją niebezpieczną zgodnie
z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy

Eter polikarboksylowy

Forma

Ciecz

Kolor

Żółtawy

Gęstość (w 20°C)

1,08 ± 0,02 g/cm3

pH (w 20°C):

8,6 ± 1,0

Zawartość chlorków

≤ 0,1% masy

Zawartość alkaliów

≤ 1,5% masy
Magazynowanie i Transport

Minimalny okres przydatności

Warunki przechowywania

12 miesięcy
Oryginalne pojemniki w temperaturze 5°C do +30ºC. Chronić przed
bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.
Podczas przechowywania może dojść do sedymentacji produktu
(max. 0,1%), jednak zjawisko to nie ma wpływu na działanie
domieszki.

Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR

Nieklasyfikowany jako niebezpieczny

Rodzaje opakowań

Kontener – 1000 kg; Beczka – 220 kg; Kanister – 20 kg

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
Informator Techniczny
Domieszki i dodatki do betonu, budownictwo podziemne
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DOMIESZKI NAPOWIETRZAJąCE

MasterAir 107
Napowietrzająca domieszka do betonu zgodna z PN-EN 934-2
SPOSÓB DZIAŁANIA

MasterAir 107 jest efektywną domieszką napowietrzającą, do
produkcji, której wykorzystano surfaktanty anionowe.
Domieszka obniża napięcie powierzchniowe wody powodujących powstawanie w trakcie mieszania stabilnych mikroporów
powietrza, regularnie rozmieszczonych w całej objętości mieszanki betonowej.

WŁAŚCIWOŚCI

Wykorzystanie domieszki MasterAir 107 umożliwia produkcję
betonu o zmodyfikowanej strukturze, w której ciągłość kapilar
zostaje przerwana dzięki pęcherzykom powietrza:
• podnosząc odporność na zarażanie/rozmrażanie,
• podnosząc odporność na działanie mrozu w obecności
środków odladzających,
• obniżając podciąganie kapilarne.

ZASTOSOWANIE

Domieszka może być wykorzystana do produkcji betonów dla
budownictwa inżynieryjnego gdzie wymaga się wysokiej
odporności na agresję mrozową w obecności soli odladzających, lub bez ich stosowanie, co szczególnie jest pożądane
w przypadku:
• betonów nawierzchniowych m.in. dla dróg i lotnisk,
• betonów do budowy obiektów mostowych,
• betonów dla konstrukcji hydrotechnicznych.
Środek napowietrzający bardzo dobrze sprawdza się w przypadku produkcji zapraw poprawiają ich:
• urabialność oraz obróbkę,
• właściwości ciepłochronne (izolacyjność).
MasterAir 107 może być stosowany w kombinacji zarówno
z plastyfikatorami serii MasterPozzolith BV jak i superplastyfikatorami MasterPolyheed, MasterRheobuild, MasterGlenium,
MasterEase lub MasterSure.

Mieszanka betonowa produkowana z MasterAir 107 charakteryzuje się:
• podwyższoną plastycznością i urabialnością,
• większą stabilnością i spójnością,
• obniżoną tendencją do segregacji oraz bleedingu.

SPOSÓB STOSOWANIA

Należy zadbać o dostatecznie długi czas mieszania oraz
przestrzegać zasad dotyczących produkcji, transportu
i obróbki betonu napowietrznego.

Zalecane dozowanie wynosi 0,02 ÷ 0,8% w stosunku do
masy cementu. Ostateczna wielkość dozowania domieszki
zależy od oczekiwanej zawartości mikroporów w mieszance
betonowej i musi być ustalona drogą doświadczalną.
MasterAir 107 powinien być dodawany przed wprowadzeniem
innych domieszek do betonu (na przykład plastyfikatorów
i superplastyfikatorów) i mieszaniu przez co najmniej
10 sekund.

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE

PN-EN 934-2 T5

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterAir 107 jest substancja niebezpieczną w rozumieniu
wytycznej UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy

Tensydy syntetyczne

Forma

Ciecz

Kolor

Bezbarwny

Gęstość (w 20°C)

1,002 ± 0,02 g/cm3

pH (w 20°C):

9,0 ± 1,0

Zawartość chlorków

≤ 0,1% masy

Zawartość alkaliów

≤ 0,5% masy
Magazynowanie i Transport

Minimalny okres przydatności
Warunki przechowywania

12 miesięcy
Oryginalne pojemniki w temperaturze 5°C do +30ºC. Chronić przed
bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.

Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR

Nieklasyfikowany jako niebezpieczny

Rodzaje opakowań

Kontener – 1000 kg; Beczka – 200 kg; Kanister – 20 kg

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
Informator Techniczny
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DOMIESZKI NAPOWIETRZAJąCE

MasterAir 117
Napowietrzająca domieszka do betonu zgodna z PN-EN 934-2
SPOSÓB DZIAŁANIA

przestrzegać zasad dotyczących produkcji, transportu
i obróbki betonu napowietrznego.

MasterAir 117 jest wysokoskoncentrowaną domieszką napowietrzającą, na bazie surfaktantów anionowych. Środek
powierzchniowoczynny podczas mieszania tworzy sieć stabilnych mikroporów powietrza w mieszance betonowej.

ZASTOSOWANIE

Domieszka może być wykorzystana do produkcji betonów dla
budownictwa inżynieryjnego gdzie wymaga się wysokiej
odporności na agresję mrozową w obecności soli odladzających, co szczególnie jest pożądane w przypadku:
• betonów nawierzchniowych m.in. dla dróg i lotnisk,
• betonów do budowy obiektów mostowych,
• betonów dla konstrukcji hydrotechnicznych.

WŁAŚCIWOŚCI

Wykorzystanie domieszki MasterAir 117 umożliwia produkcję
betonu:
• odpornego na zarażanie/rozmrażanie,
• odpornego na działanie mrozu w obecności środków
odladzających,
• obniżając podciąganie kapilarne.
Mieszanka betonowa produkowana z MasterAir 117 charakteryzuje się:
• podwyższoną plastycznością i urabialnością,
• większą stabilnością i spójnością,
• obniżoną tendencją do segregacji oraz bleedingu.

SPOSÓB STOSOWANIA

Zalecane dozowanie wynosi 0,02 ÷ 0,5 w stosunku do masy
cementu. Ostateczna wielkość dozowania domieszki zależy
od oczekiwanej zawartości mikroporów w mieszance betonowej i musi być ustalona drogą doświadczalną.
MasterAir 117 powinien być dodawany przed wprowadzeniem
innych domieszek do betonu (na przykład plastyfikatorów
i superplastyfikatorów) i mieszaniu przez co najmniej
10 sekund.
Należy zadbać o dostatecznie długi czas mieszania oraz

Środek napowietrzający bardzo dobrze sprawdza się w przypadku produkcji zapraw poprawiając ich:
• urabialność oraz obróbkę,
• właściwości ciepłochronne (izolacyjność).
MasterAir 117 może być stosowany w kombinacji zarówno
z plastyfikatorami serii MasterPozzolith BV jak i superplastyfikatorami MasterPolyheed, MasterRheobuild, MasterGlenium,
MasterEase lub MasterSure.

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE

PN-EN 934-2 T5

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterAir 117 jest substancja niebezpieczną w rozumieniu
wytycznej UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy

Tensydy

Forma

Ciecz

Kolor

Bezbarwny

Gęstość (w 20°C)

1,007 ± 0,02 g/cm3

pH (w 20°C):

7,0 ± 1,0

Zawartość chlorków

≤ 0,1% masy

Zawartość alkaliów

≤ 1,5% masy

Magazynowanie i Transport
Minimalny okres przydatności

12 miesięcy

Warunki przechowywania

Oryginalne pojemniki w temperaturze 5°C do +30ºC. Chronić przed
bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.

Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR

Nieklasyfikowany jako niebezpieczny

Rodzaje opakowań

Kontener – 1000 kg; Beczka – 200 kg; Kanister – 20 kg

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
Informator Techniczny
Domieszki i dodatki do betonu, budownictwo podziemne

37
44

Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32‑400 Myślenice
tel. +48 12 372 80 00
fax +48 12 372 80 10
www.master‑builders‑solutions.com/pl
budownictwo@mbcc‑group.com

Informator Techniczny
Domieszki i dodatki do betonu, budownictwo podziemne

«

1. marker dział TDS
WSTĘP
domieszki
uplastyczniające

domieszki
upłynniające

domieszki
napowietrzające

SPIS TREŚCI

KARTY TECHNICZNE
dom. przyspieszające
i opóźniające

»

BUDOWNICTWO PODZIEMNE

dom. uszczelniające
i ograniczające skurcz

pielęgnacja
betonu

środki
antyadhezyjne

KOMPENDIUM WIEDZY

dom. do wyrobów
wibroprasowanych

włókna do betonu
i zapraw

zastosowania
specjalne

DOMIESZKI NAPOWIETRZAJąCE

MasterAir 150 MHK
Domieszka napowietrzająca w postaci mikrosfery syntetycznej
SPOSÓB DZIAŁANIA

wprowadzeniem innych domieszek do betonu (na przykład
plastyfikatorów i superplastyfikatorów). Możliwe jest wymieszanie MasterAir 150 MHK z częścią wody zarobowej przed
dodaniem do betonu, dla łatwiejszej dyspersji domieszki
w mieszance betonowej.
Kontrola zawartości domieszki w mieszance betonowej nie
może się odbywać przy pomocy standardowej metody ciśnieniowej wg. PN-EN 12350-7. Konieczne jest wykorzystanie
procedury wg. Normy ASTM C-173/C-173M-01.

MasterAir 150 MHK jest domieszką do betonu i zapraw na
bazie elastycznych pustych polimerowych mikrosfer.
Podobnie jak w przypadku standardowych środków napowietrzających, zapewnienie odporności na działanie mrozu
polega na utworzeniu w matrycy cementowej sieci mikropustek sferycznych, o średnicy nie większej niż 250 µm w odległości od siebie 150 do 200 µm. Gwarantuje to kompensacje
naprężeń wywołanych zmianą objętości w wyniku zamarzania wody. MasterAir 150 MHK powstał z myślą o betonach,
których napowietrznie jest bardzo trudne z punktu widzenia
stabilności produkcji np. betonu SCC lub niemożliwe tak jak
w przypadku niektórych betonów architektonicznych.

ZASTOSOWANIE

Domieszka przeznaczona jest szczególnie do produkcji betonów, których klasy ekspozycji przewidują zagrożenie ze
strony mrozu oraz soli odladzających, a wykorzystanie standardowych domieszek napowietrzających jest utrudnione :
• betonów SCC i ASCC,
• betonów architektoniczne,
• betonów dla obiektów mostowych.
MasterAir 150 MHK może być stosowany w kombinacji
zarówno z plastyfikatorami serii MasterPozzolith BV jak
i superplastyfikatorami MasterPolyheed, MasterRheobuild,
MasterGlenium, MasterEase lub MasterSure.

WŁAŚCIWOŚCI

Z MasterAir 150 MHK możliwa jest:
• produkcja betonu odpornego na zamrażanie/rozmrażanie
również w obecności środków odladzających,
• produkcja betonu architektonicznego spełniającego wymagania betonu mrozoodpornego z zachowaniem niskiej
zawartości powietrza,
• produkcja betonu mrozoodpornego niewrażliwego na czynniki dotychczas istotne przy standardowych napowietrzaczach np. zmienna temperatura.

SPOSÓB STOSOWANIA

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE

Europejska aprobata techniczna ETA-13/0391

Zalecane dozowanie wynosi 2 ÷ 5 kg/m3. Ostateczna wielkość dozowania domieszki zależy od wymagań klas ekspozycji i receptury mieszanki betonowej i musi być ustalona drogą
doświadczalną.
MasterAir 150 MHK powinien być dodawany przed

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterAir 150 MHK nie jest substancją niebezpieczną zgodnie z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy

Polimer akrylonitrylowy

Forma

Granulat

Kolor

Biały

Gęstość

0,2 g/cm3

Zawartość chlorków

≤ 0,2% masy

Zawartość alkaliów

≤ 0,1% masy
Magazynowanie i Transport

Minimalny okres przydatności
Warunki przechowywania

24 miesięcy
Oryginalne pojemniki w temperaturze 5°C do +30ºC. Chronić przed
bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.

Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR

Nieklasyfikowany jako niebezpieczny

Rodzaje opakowań

Worek – 2 kg; Karton – 8 worków; Paleta – 12 kartonów

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
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DOMIESZKI NAPOWIETRZAJąCE

MasterAir 3012
Napowietrzająca domieszka do betonu zgodna z PN-EN 934-2
SPOSÓB DZIAŁANIA

MasterAir 3012 należy do grupy związków powierzchniowo
czynnych na bazie żywic. Domieszka o wysoce efektywnym
działaniu powoduje obniżenie napięcia powierzchniowe wody
co skutkuje podczas mieszania powstawaniem stabilnych
mikro porów powietrza regularnie rozmieszczonych w całej
objętości betonu.

WŁAŚCIWOŚCI

Wykorzystanie domieszki MasterAir 3012 umożliwia produkcję betonu o zmodyfikowanej strukturze, w której ciągłość
kapilar zostaje przerwana dzięki pęcherzykom powietrza:
• podnosząc odporność na zarażanie/rozmrażanie,
• podnosząc odporność na działanie mrozu w obecności
środków odladzających,
• obniżając podciąganie kapilarne.
Mieszanka betonowa produkowana z MasterAir 3012 charakteryzuje się:
• podwyższoną plastycznością i urabialnością,
• większą stabilnością i spójnością,
• obniżoną tendencją do segregacji oraz bleedingu,
• łatwością w napowietrzaniu betonów nawet o wysokiej
zawartości drobnych frakcji.

SPOSÓB STOSOWANIA

Zalecane dozowanie wynosi 0,05 ÷ 0,8 w stosunku do masy
cementu. Ostateczna wielkość dozowania domieszki zależy
od oczekiwanej zawartości mikroporów w mieszance betonowej i musi być ustalona drogą doświadczalną.
MasterAir 3012 powinien być dodawany przed wprowadzeniem innych domieszek do betonu (na przykład plastyfikatorów i superplastyfikatorów) i mieszany, przez co najmniej
10 sekund.

Należy zadbać o dostatecznie długi czas mieszania oraz
przestrzegać zasad dotyczących produkcji, transportu
i obróbki betonu napowietrznego.

ZASTOSOWANIE

Domieszka przeznaczona jest szczególnie do produkcji betonów dla budownictwa inżynieryjnego dla których warunki
eksploatacji zaliczane są do klasy ekspozycji XF3 i XF4 czyli:
• betonów nawierzchniowych m.in. dla dróg i lotnisk,
• betonów do budowy obiektów mostowych,
• betonów dla konstrukcji hydrotechnicznych.
Obecność mikroporów regularnie rozmieszczonych w całej
objętości powodują że mieszanka zachowuje jak z udziałem
mikrowypełniacza zwiększając jej urabialność, plastyczność
oraz podnosząc lepkość dzięki czemu ograniczana jest
segregacja oraz bleeding.
Środek napowietrzający może być wykorzystany produkcji
zapraw poprawiają ich:
• urabialność oraz obróbkę,
• właściwości ciepłochronne (izolacyjność).
MasterAir 3012 może być stosowany w kombinacji zarówno
z plastyfikatorami serii MasterPozzolith BV jak i superplastyfikatorami MasterPolyheed, MasterRheobuild, MasterGlenium.
MasterEase lub MasterSure.

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE

PN-EN 934-2 T5

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterAir 3012 jest substancją niebezpieczną zgodnie z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy

Zmydlona żywica płynna terpentynowa

Forma

Ciecz

Kolor

Jasno brązowy

Gęstość (w 20ºC)

1,003 ± 0,02 g/cm3

pH (w 20ºC):

12,5 ± 1,0

Zawartość chlorków

≤ 0,1% masy

Zawartość alkaliów

≤ 0,5% masy
Magazynowanie i Transport

Minimalny okres przydatności
Warunki przechowywania

12 miesięcy
Oryginalne pojemniki w temperaturze 5ºC do +30ºC. Chronić przed
bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.

Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR

Nieklasyfikowany jako niebezpieczny

Rodzaje opakowań

Kontener – 1000 kg; Beczka – 200 kg; Kanister – 25 kg

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
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DOMIESZKI NAPOWIETRZAJąCE

MasterAir 3015
Napowietrzająca domieszka do betonu zgodna z PN-EN 934-2
SPOSÓB DZIAŁANIA

MasterAir 3015 należy do grupy związków powierzchniowo
czynnych na bazie żywic. Domieszka o wysoce efektywnym
działaniu powoduje obniżenie napięcia powierzchniowe wody
co skutkuje podczas mieszania powstawaniem stabilnych
mikro porów powietrza regularnie rozmieszczonych w całej
objętości betonu.

WŁAŚCIWOŚCI

Wykorzystanie domieszki MasterAir 3015 umożliwia produkcję betonu o zmodyfikowanej strukturze, w której ciągłość
kapilar zostaje przerwana dzięki pęcherzykom powietrza:
• podnosząc odporność na zarażanie/rozmrażanie,
• podnosząc odporność na działanie mrozu w obecności
środków odladzających,
• obniżając podciąganie kapilarne.
Mieszanka betonowa produkowana z MasterAir 3015 charakteryzuje się:
• podwyższoną plastycznością i urabialnością,
• większą stabilnością i spójnością,
• obniżoną tendencją do segregacji oraz bleedingu,
• łatwością w napowietrzaniu betonów nawet o wysokiej
zawartości drobnych frakcji.

SPOSÓB STOSOWANIA

Zalecane dozowanie wynosi 0,05 ÷ 0,5 w stosunku do masy
cementu. Ostateczna wielkość dozowania domieszki zależy
od oczekiwanej zawartości mikroporów w mieszance betonowej i musi być ustalona drogą doświadczalną.
MasterAir 3015 powinien być dodawany przed wprowadzeniem innych domieszek do betonu (na przykład plastyfikatorów i superplastyfikatorów) i mieszany, przez co najmniej
10 sekund.

Należy zadbać o dostatecznie długi czas mieszania oraz
przestrzegać zasad dotyczących produkcji, transportu
i obróbki betonu napowietrznego.

ZASTOSOWANIE

Domieszka przeznaczona jest szczególnie do produkcji betonów dla budownictwa inżynieryjnego dla których warunki
eksploatacji zaliczane są do klasy ekspozycji XF3 i XF4 czyli:
• betonów nawierzchniowych m.in. dla dróg i lotnisk,
• betonów do budowy obiektów mostowych,
• betonów dla konstrukcji hydrotechnicznych.
Obecność mikroporów regularnie rozmieszczonych w całej
objętości powodują że mieszanka zachowuje tak jak z udziałem mikrowypełniacza zwiększając jej urabialność, plastyczność oraz podnosząc lepkość dzięki czemu ograniczana jest
segregacja oraz bleeding.
Środek napowietrzający może być wykorzystany produkcji
zapraw poprawiają ich:
• urabialność oraz obróbkę,
• właściwości ciepłochronne (izolacyjność).
MasterAir 3015 może być stosowany w kombinacji zarówno
z plastyfikatorami serii MasterPozzolith BV jak i superplastyfikatorami MasterPolyheed, MasterRheobuild, MasterGlenium,
MasterEase lub MasterSure.

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE

PN-EN 934-2 T5

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterAir 3015 jest substancją niebezpieczną zgodnie z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy

Zmydlona żywica płynna terpentynowa

Forma

Ciecz

Kolor

Jasno brązowy

Gęstość (w 20°C)

1,004 ± 0,02 g/cm3

pH (w 20°C):

12,0 ± 1,0

Zawartość chlorków

≤ 0,1% masy

Zawartość alkaliów

≤ 0,5% masy
Magazynowanie i Transport

Minimalny okres przydatności
Warunki przechowywania

12 miesięcy
Oryginalne pojemniki w temperaturze 5°C do +30ºC. Chronić przed
bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.

Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR

Nieklasyfikowany jako niebezpieczny

Rodzaje opakowań

Kontener – 1000 kg; Beczka – 200 kg; Kanister – 25 kg

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
Informator Techniczny
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MasterPozzolith 501 HE
Domieszka do betonu i zapraw przyspieszająca wiązanie
SPOSÓB DZIAŁANIA

MasterPozzolith 501 HE jest bezchlorkową domieszką ułatwiającą betonowanie w warunkach obniżonych temperatur,
poprzez przyspieszenie wiązania cementu prowadząc do
wzrostu szybkości wydzielanego ciepła przez beton,
a w rezultacie do osiągnięcia oczekiwanych wysokich wytrzymałości wczesnych.

WŁAŚCIWOŚCI

Wykorzystanie MasterPozzolith 501 HE wyraźnie skraca
czas wiązania cementu pozwalając na:
• podniesienie wytrzymałości wczesnych zaprawy oraz
betonu,
• efektywniejsze wykorzystanie form dzięki możliwości
wcześniejszego rozszalowania,
• zmniejszenie zużycia energii dzięki skróceniu czasu
obróbki cieplnej,
• zwiększenie efektywności procesu produkcyjnego,
• prowadzenie prac w warunkach obniżonych temperatur.
Domieszka nieznacznie wpływa na poprawę konsystencji
mieszanki betonowej.

SPOSÓB STOSOWANIA

Zalecane dozowanie 1,0 ÷ 2,0% w stosunku do masy
cementu. W celu określenia prawidłowej dozy zaleca się
wykonanie prób.
W trakcie prowadzenia prac w warunkach obniżonych temperatur niezbędne jest zachowanie zasad z tym związanych:
wykorzystanie cementów o szybkim przyroście wytrzymałości (z oznaczeniem R) i klasie wytrzymałości 42,5, ograniczenie ilości wody dodawanej do mieszanki poprzez użycie

domieszek redukujących wodę przy zachowaniu stałej konsystencji, stosowanie ogrzanych składników dla zaprawy lub
mieszanki betonowej, oraz zabezpieczenie przed utratą ciepła podczas przygotowywania, transportu, układania oraz
procesu wiązania betonu/zaprawy poprzez stosowanie osłon
z materiałów izolacyjnych (mat słomianych, wełny
mineralnej).
Domieszkę najlepiej wprowadzać z ostatnią częścią wody
zarobowej i zadbać o wystarczający czas mieszania.

ZASTOSOWANIE

Domieszka może być wykorzystana do produkcji:
• w szczególności mieszanki betonowej w okresach obniżonych temperatur,
• betonu stosowanego m.in do budowy ław, ścian, słupów
oraz stropów zbrojonych i niezbrojonych,
• elementów prefabrykowanych,
• zapraw w okresach obniżonych temperatur.
MasterPozzolith 501 HE może być stosowany w kombinacji
z superplastyfikatorami MasterRheobuild, MasterPolyheed,
MasterGlenium.

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE

PN-EN 934-2 T6

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterPozzolith 501 HE jest substancją niebezpieczną zgodnie z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy

Azotan wapnia

Forma

Ciecz

Kolor

Jasnożółty

Gęstość (w 20°C)

1,45 ± 0,05 g/cm3

pH (w 20°C):

6,5 ± 1,0

Zawartość chlorków

≤ 0,1% masy

Zawartość alkaliów

≤ 0,01% masy
Magazynowanie i Transport

Minimalny okres przydatności
Warunki przechowywania

24 miesięcy
Oryginalne pojemniki w temperaturze 5°C do +30ºC. Chronić przed
bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.

Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR

Nieklasyfikowany jako niebezpieczny
Kontener – 1400 kg, Kontener – 1000 kg, Beczka – 300 kg,
Kanister – 30 kg

Rodzaje opakowań

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
Informator Techniczny
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DOMIESZKI PRZYSPIESZAJąCE I OPóźNIAJąCE

MasterSet R 433
Domieszka do betonu opóźniająca wiązanie
SPOSÓB DZIAŁANIA

MasterSet R 433 ograniczając możliwość hydratacji fazy
C3 A wpływa na spowolnienie procesu wiązania cementu
znacznie wydłużając czas urabialności mieszanki betonowej.

WŁAŚCIWOŚCI

Domieszka MasterSet R 433 opóźniając początek wiązania
cementu:
• wydłuża czas urabialności mieszanki betonowej,
• ogranicza maksymalną temperaturę podczas wiązania
betonu po przez zmniejszenie ilości wydzielającego się
ciepła w krótkim okresie czasu, dzięki temu zmniejsza się
ryzyko powstawania rys termicznych,
• zmniejsza ryzyko powstawania „zimnych spoin” podczas
betonowań ciągłych,
• pomaga w efektywnym prowadzeniu prac z betonem na
budowie ułatwiając i wydłużając możliwość wykończenia
jego powierzchni.

SPOSÓB STOSOWANIA

Zalecane dozowanie 0,1 ÷ 0,7% w stosunku do masy
cementu. Ilość wprowadzonej domieszki zależy od pożądanego czasu opóźnienia, które musi zostać ustalone na podstawie prób. Przykładowe wartości ilości domieszki opóźniającej przygotowane na podstawie niemieckich wytycznych
„DafStb dla betonów o przedłużonym czasie urabialności
(klasa betonu C20/25):
Dla CEM I 32,5 R
• 0,0% czas urabialności 3 godziny
• 0,4% czas urabialności 7 godzin.
• 0,7% czas urabialności 13 godzin.

Dla CEM III/A 32,5
• 0,0% czas urabialności 4 godziny
• 0,4% czas urabialności 8 godzin.
• 0,7% czas urabialności 14 godzin.

ZASTOSOWANIE

Domieszka może być wykorzystana do produkcji:
• betonu towarowego o znacznie wydłużonym czasie
urabialności,
• podczas betonowań ciągłych ułatwiając połączenie się
kolejnych warstw betonu,
• betonów dla konstrukcji masywnych, ograniczając maksymalna temperaturę w wyniku zmniejszenia ilości wydzielanego ciepła przez cement podczas wiązania,
• wyeliminowanie możliwości powstania rys termicznych.
MasterSet R 433 może być wykorzystana w kombinacji
z superplastyfikatorami MasterGlenium, MasterPolyheed,
MasterRheobuild i domieszkami napowietrzającymi
MasterAir.

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE

PN-EN 934-2 T8

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterSet R 433 nie jest substancją niebezpieczną zgodnie
z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy

Sacharoza

Forma

Ciecz

Kolor

Jasnożółty

Gęstość (w 20°C)

1,04 ± 0,02 g/cm3

pH (w 20°C):

8,0 ± 1,5

Zawartość chlorków

≤ 0,1% masy

Zawartość alkaliów

≤ 0,3% masy
Magazynowanie i Transport

Minimalny okres przydatności
Warunki przechowywania

12 miesięcy
Oryginalne pojemniki w temperaturze 5°C do +30ºC. Chronić przed
bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.

Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR

Nieklasyfikowany jako niebezpieczny

Rodzaje opakowań

Kontener – 1000 kg; Beczka – 200 kg; Kanister – 20 kg

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
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DOMIESZKI PRZYSPIESZAJąCE I OPóźNIAJąCE

Master X-SEED 100
Domieszka przyspieszająca twardnienie materiałów cementowych
SPOSÓB DZIAŁANIA

wysokich wczesnych wytrzymałości,
• lepsze wykorzystanie możliwości produkcyjnych oraz przyspieszenie cyklu produkcyjnego,
• zwiększenie trwałości betonu.

Master X-SEED 100 jest zawiesiną wodną zarodków krystalizacji w postaci nanocząstek. Zaprojektowana dla przyspieszenia procesu hydratacji cementu w wczesnym stadium (6 ÷
12 godzin). Dzięki unikalnej i innowacyjnej technologii zarodkowania, wzrost kryształów uwodnionego krzemianu wapnia
zostaje zdecydowanie przyspieszony. W przeciwieństwie do
tradycyjnych domieszek przyspieszających zastosowanie
zarodków fazy C-S-H jako aktywatorów prowadzi do budowy
mikrostruktury o ulepszonych właściwościach znacznie podwyższając wytrzymałości wczesne betonu.

SPOSÓB STOSOWANIA

Zalecane dozowanie 2 ÷ 4% w stosunku do masy cementu.
Wyższe dozowania są możliwe, należy jednak je poprzedzić
odpowiednimi badaniami. Wymagana ilość domieszki zależy
od pożądanej konsystencji, która musi zostać ustalona na
podstawie prób.

Master X-SEED 100 stanowi podstawowy element opracowanej koncepcji Crystal Speed Hardening™. Oferuje ona
dzięki unikalnej technologii krystalizacji:
• zmniejszenie zużycia energii,
• możliwość optymalizacji materiałowej,
• zwiększenie efektywności procesu produkcyjnego,
• przyspieszenie procesu twardnienia bez obniżenia jakości
produkowanego betonu.

WŁAŚCIWOŚCI

Najnowsza technologia przyspieszania procesu twardnienia
dzięki zarodkom krystalizacyjnym pozwala na:
• znaczne podniesienie wytrzymałości wczesnych,
• skrócenie czasu lub całkowite wyeliminowanie obróbki
cieplnej,
• efektywniejsze wykorzystanie form dzięki wcześniejszemu
rozszalowaniu (szybsza rotacja form lub szalunków),
• ograniczenia ilości cementu potrzebnej dla osiągnięcia

ZASTOSOWANIE

Domieszka może być wykorzystana do produkcji:
• szczególnie betonów dla prefabrykacji, od których wymaga
się wysokich wytrzymałości wczesnych,
• elementów wymagających szybkiego rozformowania, dając
możliwość efektywniejszego wykorzystania form,
• betonów z zastosowaniem mniej reaktywnych cementów,
• betonu w warunkach obniżonych temperatur.

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE

PN-EN 934-2 T7

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

Master X-SEED 100 jest substancją niebezpieczną zgodnie
z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy

Faza C-S-H

Forma

Ciecz

Kolor

Biały

Gęstość (w 20°C)

1,135 ± 0,02 g/cm3

pH (w 20°C):

11,5 ± 2,0

Zawartość chlorków

≤ 0,1% masy

Zawartość alkaliów

≤ 4,0% masy
Magazynowanie i Transport

Minimalny okres przydatności
Warunki przechowywania

6 miesięcy
Oryginalne pojemniki w temperaturze 5°C do +30ºC. Chronić przed
bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.

Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR

Nieklasyfikowany jako niebezpieczny

Rodzaje opakowań

Kontener – 1150 kg; Beczka – 220 kg; Kanister – 20 kg

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
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Master X-SEED STE 54
Unikatowa domieszka do betonu, wspomagająca przyrost wytrzymałości na wczesnym
i końcowym etapie
SPOSÓB DZIAŁANIA

Master X-SEED STE 54 jest domieszką zaprojektowaną dla
zwiększenia wytrzymałości betonu, poprzez odpowiednie
pokierowane procesami wiązania cementu, prowadzącymi do
intensywniejszego wzrostu produktów hydratacji. Dodatek
Master X-SEED STE 54 znacząco przyspiesza rozwój
wytrzymałości wczesnych (24 godziny), oraz w przeciwieństwie do standardowych przyspieszaczy, zwiększa wytrzymałość na pośrednim oraz końcowym etapie (14–28 dni).
Master X-SEED STE 54 stanowi podstawowy element opracowanej przez firmę Master Builders Solutions koncepcji
Crystal Speed Hardening. Oferuje ona dzięki unikalnej
technologii krystalizacji:
• zmniejszenie zużycia energii,
• możliwość optymalizacji materiałowej,
• zwiększenie efektywności procesu produkcyjnego,
• przyspieszenie procesu twardnienia bez obniżenia jakości
produkowanego betonu.

WŁAŚCIWOŚCI

Wykorzystanie Master X-SEED STE 54 pozwala na:
• zwiększenie wytrzymałości wczesnej oraz docelowej,
• obniżenie ciepła hydratacji, dzięki ograniczeniu ilości spoiwa z zachowaniem wytrzymałości końcowych,
• efektywniejsze wykorzystanie cementów o niższych klasach wytrzymałości lub dużej zawartości dodatków,
• wykorzystanie wyższej zawartości dodatków lub zamianę
dodatków z aktywnych na inertne,
• produkcję mieszanek o niższym śladzie węglowym,
• optymalizację materiałową.

DOZOWANIE

Zalecana ilość dodatku Master X-SEED STE 54 wynosi 0,5–
3,0% względem cementu. W szczególnych przypadkach
można stosować inne dozowanie, należy jednak je poprzedzić odpowiednimi badaniami. Wymagana ilość domieszki
zależy od pożądanych efektów.

ZASTOSOWANIE

Domieszka dedykowana jest do produkcji betonu:
• dla elementów masywnych takich jak fundamenty, płyty
fundamentowe, obiekty hydrotechniczne, gdzie istotnym
jest zachowanie niskiego ciepła hydratacji.
• wysokich klas wytrzymałości przy minimalnej ilości spoiwa,
dla ograniczania ryzyka wystąpienia spękań,
• z kruszywem o niskim uziarnieniu,
• elementów wymagających szybkiego rozformowania, dając
możliwość efektywniejszego wykorzystania form,
• z zastosowaniem mniej reaktywnych cementów,
Master X-SEED STE 54 może być stosowany w kombinacji
zarówno z plastyfikatorami serii MasterPozzolith BV oraz
superplastyfikatorami MasterPolyheed, MasterRheobuild,
MasterGlenium, MasterEase oraz MasterSure.

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE

PN-EN 934-2 T7

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

Master X-SEED STE 54 jest substancją niebezpieczną
w rozumieniu wytycznej UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy

Faza C-S-H

Forma

Ciecz

Kolor

Biały

Gęstość (w 20ºC)

1,10 ±0,02 g/cm3

pH (w 20ºC):

10,0 ÷ 11,5

Zawartość chlorków

≤ 0,1% masy

Zawartość alkaliów

≤ 4,0% masy
Magazynowanie i Transport

Minimalny okres przydatności

6 miesięcy
Oryginalne pojemniki w temperaturze 5ºC do +30ºC.
Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.

Warunki przechowywania
Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR

Nieklasyfikowany jako niebezpieczny

Rodzaje opakowań

Kontener – 1000 l; Beczka – 200 l; Kanister – 10 l

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
Informator Techniczny
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MasterLife ADH 157
Polimerowy środek wiążący na bazie lateksu syntetycznego do modyfikacji mieszanek
betonowych oraz zapraw
SPOSÓB DZIAŁANIA

MasterLife ADH 157 jest emulsją wodną wysoko aktywnego
syntetycznego lateksu, zaprojektowaną specjalnie do modyfikacji właściwości zarówno betonów jak i zapraw. Kopolimer
dodany do betonu pełni funkcję wypełniacza tworzącego
własną strukturę przestrzenną, dzięki czemu możliwa jest
poprawa właściwości fizyko-chemicznych.

WŁAŚCIWOŚCI

Właściwości hydrofobizujące lateksu syntetycznego połączone z obecnością grup karboksylowych powoduje:
• Uszczelnienie betonu wpływające na:
• zmniejszenie wodo-, paro- oraz gazoprzepuszczalności,
• zwiększenie odporności na agresję chemiczną,
• zwiększenie odporności na cykliczne zamrażanie/rozmrażanie zarówno w obecności soli odladzających jak i bez
nich,
• obniżenie nasiąkliwości i podciągania kapilarnego.
• Zwiększenie przyczepności mieszanki do kruszywa, zbrojenia oraz starego betonu.
• Poprawę stabilności i urabialności mieszanki.

SPOSÓB STOSOWANIA

W zależności od zastosowania zaleca się następujące ilości:
• dodatek do betonów polimerowych: 20–40 kg/m3,
• warstwa gruntująca: rozcieńczyć wodą w stosunku 1:3,
• warstwa sczepna: zaprawa o stosunku objętościowym,
• MasterLife ADH 157/woda/cement/ew. piasek 1:1:1:2,
• tynki (jako płyn zarobowy): wymieszać z wodą w proporcjach 1:5 do 1:9.

ZASTOSOWANIE

Domieszka może być wykorzystana, jako dodatek do:
• betonów dla uzyskania wysokiej szczelności – betony
hydrotechniczne,
• betonów dla podwyższenia odporności na korozję,
• produkcji warstw szczepnych,
• produkcji warstw gruntujących,
• zapraw tynkarskich oraz murarskich,
• betonów posadzkowych oraz wylewek.

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterLife ADH 157 jest substancją niebezpieczną zgodnie
z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy

Lateks syntetyczny

Forma

Ciecz

Kolor

Biały

Gęstość (w 20°C)

1,02 ± 0,02 g/cm3

pH (w 20°C):

8,5 ± 1,0
Magazynowanie i Transport

Minimalny okres przydatności
Warunki przechowywania

12 miesięcy
Oryginalne pojemniki w temperaturze 5°C do +30ºC. Chronić przed
bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.

Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR

Nieklasyfikowany jako niebezpieczny

Rodzaje opakowań

Beczka – 200 kg; Kanister – 25 kg

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
Informator Techniczny
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DOMIESZKI USZCZELNIAJąCE I OGRANICZAJąCE SKURCZ

MasterLife SRA 150
Środek ekspansywny do produkcji betonu o obniżonym skurczu
SPOSÓB DZIAŁANIA

MasterLife SRA 150 jest nieorganicznym, proszkowym dodatkiem kompensującym zmiany objętościowe w betonie dzięki efektowi kontrolowanej ekspansji. Produkt jest na bazie klinkieru
wzbogaconego wolnym wapnem z dodatkami krzemianu wapnia,
glinianu, glinożelazianu i siarczanu. W kontakcie z wodą następuje proces uwadniania tlenów, czego efektem jest ekspansja
ograniczająca skurcz betonu. W odróżnieniu od standardowych
dodatków kompensujących skurcz opartych na procesie powstawania ettringitu, MasterLife SRA 150 działa szybciej i jego pełną
efektywność zaobserwować można już w ciągu jednego dnia.

z pęknięciami osłabiającymi wytrzymałość, trwałość
i szczelność betonu,
• wyeliminowaniu pęknięć stanowiących drogę do transporty
agresywnych związków w głąb betonu i rozwoju procesów
korozyjnych.

SPOSÓB STOSOWANIA

Zalecane dozowanie 10 ÷ 40 kg na m3. Wymagana ilość
dodatku zależy od pożądanych efektów i musi zostać ustalona na podstawie prób. Najlepsze efekty uzyskuje się wprowadzając dodatek razem z cementem lub przed.

ZASTOSOWANIE

Domieszka może być wykorzystana do produkcji betonu
o ograniczonym skurcz, co jest szczególnie istotne
w przypadku:
• jastrychów cementowych, posadzek, stropów,
• elementów o małym przekroju porzecznym lub bardzo długich,
• betonów SCC.
• betonów UHPC oraz HPC,
• betonów dla konstrukcji hydrotechnicznych oraz masywnych.
Dla zapewnienia pożądanej konsystencji należy zastosować
domieszki plastyfikujące serii MasterPozzolith BV lub upłynniające MasterRheobuild, MasterPolyheed lub MasterGlenium.
MasterLife SRA 150 może być stosowany w połączeniu
z domieszkami opóźniającymi MasterSet R, przyspieszającymi MasterPozzolith 501 HE lub Master X-SEED 100.
Rys. 1. Redukcja skurczu betonu dzięki MasterLife SRA 150.
CEM I 42,5 R=300 kg/m3, woda =180 kg/m3, kruszywo
1975 kg/m3, MasterLife SRA 150= 20 kg/m3.

WŁAŚCIWOŚCI

Wykorzystanie MasterLife SRA 150 prowadzi do:
• ograniczenia skurczu szczególnie plastycznego,
• zmniejszenia ryzyka spękań w okresie początkowego dojrzewania betonu, kiedy jego odporność na pęknięcia jest najmniejsza,
• wyeliminowania kosztownych napraw betonu związanych
Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy
Forma
Kolor
Gęstość właściwa
Magazynowanie i Transport
Minimalny okres przydatności
Warunki przechowywania
Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR
Rodzaje opakowań

Nie zaleca się stosowania dodatku wszędzie tam gdzie
wymagana jest wysoka kontrola procesów ekspansywnych
np. wypełnianie otworów iniekcyjnych czy kotwienie gwoździ
gruntowych. Do tego typu aplikacji zaleca się stosowanie
produktów MasterEmaco lub MasterRoc.

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterLife SRA 150 jest substancją niebezpieczną zgodnie
z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

tlenek wapnia, siarczan wapnia, krzemian wapniowy, glinian i glinożelazian
Proszek
Szary
3,0 ÷ 3,4 kg/L
12 miesięcy
Oryginalne pojemniki w temperaturze 5°C do +30ºC. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.
Nieklasyfikowany jako niebezpieczny
Worek – 20 kg

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
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DOMIESZKI USZCZELNIAJąCE I OGRANICZAJąCE SKURCZ

MasterLife SRA 925
Domieszka redukująca skurcz w betonie
SPOSÓB DZIAŁANIA

MasterLife SRA 925 jest domieszką redukującą skurcz
w betonie w wyniku ograniczenie napięcia powierzchniowego
wody, co zapobiega wzrostowi ciśnienia wewnątrz porów
kapilarnych i ich zwężaniu odpowiedzialnemu za skurcz
wysychania.

WŁAŚCIWOŚCI

Wykorzystanie MasterLife SRA 925 prowadzi do:
• ograniczenia skurczu wysychania w betonie,
• zmniejszenia ryzyka spękań betonu w okresie długoterminowego dojrzewania,
• wyeliminowania kosztownych napraw betonu związanych
z pęknięciami osłabiającymi wytrzymałość, trwałość
i szczelność betonu,
• zwiększenia trwałości i szczelności konstrukcji betonowych
dzięki wyeliminowaniu pęknięć stanowiących drogę do
transporty agresywnych związków w głąb betonu i rozwoju
procesów korozyjnych.

SPOSÓB STOSOWANIA

Zalecane dozowanie 0,5 ÷ 3,0% w stosunku do masy
cementu. Wymagana ilość domieszki zależy od pożądanych
efektów i musi zostać ustalona na podstawie prób. Najlepsze
efekty uzyskuje się wprowadzając domieszkę z ostatnią,
trzecią częścią wody zarobowej.

ZASTOSOWANIE

Domieszka może być wykorzystana do produkcji betonu
o ograniczonym skurcz, co jest szczególnie istotne
w przypadku:
• jastrychów cementowych, posadzek, stropów,
• elementów o małym przekroju porzecznym lub bardzo
długich,
• betonów SCC,
• betonów UHPC oraz HPC,
• betonów dla konstrukcji hydrotechnicznych oraz
masywnych.
Dla zapewnienia pożądanej konsystencji należy zastosować
domieszki plastyfikujące serii MasterPozzolith BV lub upłynniające MasterRheobuild, MasterPolyheed, MasterGlenium
lub MasterEase.
MasterLife SRA 925 może być stosowany w połączeniu
z domieszkami opóźniającymi MasterSet R 431, MasterSet R
433, przyspieszającymi MasterPozzolith 501 HE, Master
X-SEED 100.

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterLife SRA 925 jest substancją niebezpieczną zgodnie
z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy

Poliglikol

Forma

Ciecz

Kolor

Bezbarwny

Gęstość (w 20°C)

0,97 ± 0,02 g/cm3
Magazynowanie i Transport

Minimalny okres przydatności
Warunki przechowywania

24 miesięcy
Oryginalne pojemniki w temperaturze 5°C do +30ºC. Chronić przed
bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.

Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR

Nieklasyfikowany jako niebezpieczny

Rodzaje opakowań

Kontener – 1000 kg, Beczka – 200 kg, Kanister – 20 kg

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
Informator Techniczny
Domieszki i dodatki do betonu, budownictwo podziemne
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DOMIESZKI USZCZELNIAJąCE I OGRANICZAJąCE SKURCZ

MasterLife WP 799
Domieszka uszczelniająca do betonu
SPOSÓB DZIAŁANIA

MasterLife WP 799 jest wysokiej jakości domieszką będącą
częścią sytemu hydroizolacji dla konstrukcji o wysokiej
wodoszczelności. Produkt łączy w sobie zalety superplastyfikatora oraz uszczelniacza. Zastosowanie w MasterLife WP
799 mechanizmu redukcji wody oraz hydrofilowego blokowania porów ułatwia produkcję betonów dla konstrukcji o ograniczonej głębokości wnikania wody.

WŁAŚCIWOŚCI

Dzięki zastosowaniu MasterLife WP 799 możliwe jest:
• Ograniczenia podciągania kapilarnego.
• Zwiększenie wodoszczelności betonu.
• Podniesienie trwałości konstrukcji.
• Zmniejszenie gazoprzepuszczalności

SPOSÓB STOSOWANIA

Zalecane dozowanie to 2 woreczki na 1 m3 (2× 875 g) mieszanki betonowej. Wymagana ilość domieszki zależy od
pożądanych efektów i musi zostać ustalona na podstawie
prób. Wyższe dozowania domieszki są możliwe powinny być
jednak poprzedzone odpowiednimi badaniami.
Zaleca się dodanie domieszki po wprowadzeniu do mieszanki około 70% wody zarobowej. Dodanie MasterLife WP
799 na suche składniki organiczny jego działanie.
Opakowanie produktu jest w pełni rozpuszczalne i może być
dodane do mieszanki wraz z znajdującą się w nim

domieszką.
Niezależenie od określonej przez specyfikację klasy wytrzymałości, beton powinien zawierać min. 350 kg/m3 spoiwa
i stosunek w/c ≤ 0,45 (w/(c+k·dodatek).

ZASTOSOWANIE

Domieszka może być wykorzystana do produkcji betonu
o podwyższonych wymaganiach szczelności co jest istotne
w przypadku:
• Płyt fundamentowych.
• Piwnic.
• Podziemnych garaży.
• Konstrukcji hydrotechnicznych.
• Tuneli.
• Basenów
MasterLife WP 799 może być łączony z domieszkami plastyfikującymi serii MasterPozzolith BV lub upłynniającymi
MasterPolyheed lub MasterGlenium.

DOKUMENTY DOPUSZCZAJACE

PN-EN 934-2 T9

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterLife WP 799 nie jest substancją niebezpieczną zgodnie z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy

Etery polikarboksylowe

Forma

Proszek

Kolor

Zółty

Gęstość (w 20ºC)

3,5 do 3,9 g/cm3

Zawartość chlorków

≤ 0,1% masy

Zawartość alkaliów

≤ 13,50% masy
Magazynowanie i Transport

Minimalny okres przydatności

18 miesięcy
Oryginalne pojemniki w temperaturze 5ºC do +30ºC.
Chronić przed bezpośrednim dostępem wilgoci.

Warunki przechowywania
Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR

Nieklasyfikowany jako niebezpieczny

Rodzaje opakowań

Worek – 0,875 kg

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
Informator Techniczny
Domieszki i dodatki do betonu, budownictwo podziemne
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DOMIESZKI USZCZELNIAJąCE I OGRANICZAJąCE SKURCZ

MasterLife WP 1000
Domieszka do betonu uszczelniająca oraz zasklepiająca pęknięcia
SPOSÓB DZIAŁANIA

MasterLife WP 1000 jest domieszką na bazie modyfikowanych polimerów, wypełniaczy mineralnych oraz klinkieru,
która ułatwia produkcje betonów o podwyższonej szczelności
oraz ze zdolnością do zasklepiania pęknięć poniżej 0,4 mm.
Ograniczenie wnikania wody do betonu jest możliwe dzięki
uszczelnieniu matrycy, poprzez powstające nierozpuszczalne
produkty krystalizacji w porach kapilarnych.

Pęknięcie

7 dni

28 dni

60 dni

Pielęgnacja w wodzie

WŁAŚCIWOŚCI

Wykorzystanie efektu krystalizacji w porach kapilarnych
pozwala na:
• ograniczenia podciągania kapilarnego,
• zwiększenie wodoszczelności betonu,
• osiągnięcie efektu samonaprawy matrycy – zasklepianie
pęknięć,
• podniesienie trwałości,
• zmniejszenie gazoprzepuszczalności.

SPOSÓB STOSOWANIA

Zalecane dozowanie 1,0 ÷ 2,0% w stosunku do masy
cementu. Wymagana ilość domieszki zależy od pożądanych

efektów i musi zostać ustalona na podstawie prób. Wyższe
dozowania domieszki są możliwe powinny być jednak
poprzedzone odpowiednimi badaniami.
Niezależenie od określonej przez specyfikację klasy wytrzymałości, beton powinien zawierać min. 350 kg/m3 spoiwa
i stosunek w/c ≤ 0,45 w/(c+k·dodatek).

ZASTOSOWANIE

Domieszka może być wykorzystana do produkcji betonu
o podwyższonych wymaganiach szczelności co jest istotne
w przypadku:
• płyt fundamentowych,
• piwnic,
• podziemnych garaży,
• konstrukcji hydrotechnicznych,
• tuneli,
• basenów.
Dla zapewnienia pożądanej konsystencji należy zastosować
domieszki plastyfikujące serii MasterPozzolith BV lub upłynniające MasterRheobuild, MasterPolyheed lub
MasterGlenium. MasterLife WP 1000 może być stosowany
w połączeniu z domieszkami opóźniającymi MasterSet R
431, MasterSet R 433, przyspieszającymi MasterPozzolith
501 HE, Master X-SEED 100.

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE

PN-EN 934-2 T9

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterLife WP 1000 jest substancją niebezpieczną zgodnie
z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy

Wypełniacze mineralne, modyfikowane polimery, klinkier

Forma

Proszek

Kolor

Szary

Gęstość (w 20°C)

2,2 ± 0,05 g/cm3
Magazynowanie i Transport

Minimalny okres przydatności
Warunki przechowywania

12 miesięcy
Oryginalne pojemniki w temperaturze 5°C do +30ºC. Chronić przed
bezpośrednim dostępem wilgoci.

Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR

Nieklasyfikowany jako niebezpieczny

Rodzaje opakowań

Worek – 20 kg

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
Informator Techniczny
Domieszki i dodatki do betonu, budownictwo podziemne
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DOMIESZKI USZCZELNIAJąCE I OGRANICZAJąCE SKURCZ

MasterPel 708
Płynny środek impregnacyjny do wysokowartościowych wyrobów betonowych
SPOSÓB DZIAŁANIA

MasterPel 708 jest zmodyfikowaną zawiesiną dyspersyjną
silanu/siloksanu na bazie wody. Dzięki substancjom oleofobowym i hydrofobowym powierzchnie traktowane preparatem
zostają uszczelnione. Produkt nie wpływa na kolor
powierzchni impregnowanej. Na działanie produktu nie wpływają także opady deszczu. Działanie czynników mechanicznych, jak czyszczenie szczotką lub innymi środkami czystości, osłabia skuteczność impregnatu dopiero po wielokrotnym
użyciu.

WŁAŚCIWOŚCI

Dzięki zastosowaniu MasterPel 708 możliwe jest:
• uszczelnienie powierzchniowe betonu ograniczające jego
nasiąkliwość oraz podciąganie kapilarne,
• zwiększenie odporności betonu na zabrudzenia.

SPOSÓB STOSOWANIA

Zużycie w przypadku aplikacji powierzchniowej: ok. 50 200 g/m². Ilość naniesionej substancji zależy od rodzaju
i porowatości powierzchni impregnowanej i powinna być
poprzedzona próbami. Idealne nanoszenie powinno odbywać
się jednorazowo. W przypadku wielokrotnego nanoszenia
należy przestrzegać zasady „świeże na świeże”.
Podłoże powinno być suche, nośne, odkurzone, odtłuszczone i bez jakichkolwiek zabrudzeń, które mogłyby działać,
jako warstwa oddzielająca.

MasterPel 708 należy zhomogenizować przed użyciem.
Nakładać spryskiwaczem, wałkiem lub pędzlem. Świeżo
nałożony produkt nie wykazuje właściwości klejących i jest
odporny na opady po ok. 3 godz. Pełna impregnacja osiągana jest po ok.4 dniach (przy temperaturze 20°C).
W przypadku aplikacji domieszki do mieszanki betonowej
zalecane dozowanie wynosi 0,5 - 2,0% masy cementu i jest
zależne od receptury betonu, oraz oczekiwanego efektu.

ZASTOSOWANIE

Domieszka może być wykorzystana dla:
• ograniczenia wchłaniania wody przez produkty i konstrukcje betonowe.
• ograniczenia zabrudzeń elementów i produktów, w jakości
betonu architektonicznego.
• wydłużenia czasu eksploatacji elementów betonowych na
skutek ograniczenia wpływu czynników zewnętrznych.

DOKUMENTY DOPUSZCZAJACE

PN-EN 934-2 T5

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterPel 708 jest substancją niebezpieczną zgodnie z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy

Roztwór wodny silanów/siloksanów

Forma

Ciecz

Kolor

Biały

Gęstość (w 20°C)

1,0 g/cm3

pH (w 20°C):

8,5
Magazynowanie i Transport

Minimalny okres przydatności
Warunki przechowywania

12 miesięcy
Oryginalne pojemniki w temperaturze 5°C do +30ºC. Chronić przed
bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.

Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR

Nieklasyfikowany jako niebezpieczny

Rodzaje opakowań

Kontener – 1000 kg; Beczka – 200 kg; Kanister – 20 kg

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
Informator Techniczny
Domieszki i dodatki do betonu, budownictwo podziemne
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ŚRODKI DO PIELęGNACJI BETONU

MasterFinish SRT 488
Powierzchniowy opóźniacz do betonu
SPOSÓB DZIAŁANIA

MasterFinish SRT 488 jest powierzchniowym opróżniaczem
specjalnie zaprojektowanym do produkcji betonu z odsłoniętym kruszywem. Dzięki doskonałej przyczepności produkt
może być stosowany bezpośrednio na powierzchnie betonu
jak i nanoszony na wszystkie rodzaje form, zarówno w pionie
oraz w poziomie.

WŁAŚCIWOŚCI

Dzięki MasterFinish SRT 488 możliwe jest:
• uzyskanie wysokiej jakości wykończenia, nawet na
powierzchniach pionowych,
• szybkie i łatwe wypłukanie powierzchni betonu, znacznie
skracające proces technologiczny,
• szybkie usunięcie pozostałości produktu z powierzchni
form i szalunków.

SPOSÓB STOSOWANIA

Przed przystąpieniem do aplikacji, produkt należy dokładnie
wymieszać przez około 10 minut przy pomocy mieszadło do
farb.
Aplikacja MasterFinish SRT 488 na powierzchnię eksponowaną powinna nastąpić przed początkiem wiązania betonu.
W celu ograniczenia nierówności po wypłukaniu, konieczne
jest, aby warstwa była nanoszona równomiernie oraz pod
niskim ciśnieniem.
Do nanoszenia MasterFinish SRT 488 na formę lub szalunek
można wykorzystać pędzel, wałek lub spryskiwacz ciśnieniowy. Zaleca się, aby formowanie betonu nastąpiło po

wyschnięciu naniesionego produktu, a element przebywał
w tak przygotowanej formie, przez co najmniej 8 godzin.
Wypłukiwanie betonu można rozpocząć po 24 godzinach
jednak nie później niż po 72 godzinach.
Różny stopień odsłonięcia kruszywa można uzyskać poprzez
zastosowanie produktów o następujących głębokościach
ekspozycji:
• ok. 2,5 mm – MasterFinish SRT 488 Yellow – uziarnienie
kruszywa do 8 mm,
• ok. 5 mm – MasterFinish SRT 488 White – uziarnienie kruszywa do 16 mm,
• ok. 10 mm – MasterFinish SRT 488 Red – uziarnienie kruszywa do 32 mm

ZASTOSOWANIE

MasterFinish SRT 488 może być wykorzystana do::
• produkcji elementów betonowych z eksponowanym kruszywem w zakładach prefabrykacyjnych – płyt chodnikowych,
krawężników, elementów małej architektury, płyt
elewacyjnych,
• eksponowania kruszywa na konstrukcjach betonowych
– na placu budowy.

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterFinish SRT 488 nie jest substancją niebezpieczną
zgodnie z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy

Roztwór związków organicznych i nieorganicznych

Forma

Ciecz

Kolor

Żółty, biały, czerwony

Gęstość (w 20ºC)

1,45 ± 0,03 g/cm3

pH (w 20ºC):

9,0 ÷ 12,0
Magazynowanie i Transport

Minimalny okres przydatności

6 miesięcy
Oryginalne pojemniki w temperaturze +10ºC do +25ºC.
Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.

Warunki przechowywania
Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR

Nieklasyfikowany jako niebezpieczny

Rodzaje opakowań

Wiaderko – 25 kg

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
Informator Techniczny
Domieszki i dodatki do betonu, budownictwo podziemne
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ŚRODKI DO PIELęGNACJI BETONU

MasterKure 216 WB
Środek do pielęgnacji powierzchniowej betonu na bazie modyfikowanej zawiesiny parafinowej
SPOSÓB DZIAŁANIA

Dla zagwarantowania spójności nakładanej warstwy
konieczne jest wcześniejsze osuszenie betonu z ewentualnych kałuż.
Środek nie może być przetrzymywany w przewodach
poprzez ciągłe pompowanie w obiegu zamkniętym, ponieważ
może to spowodować oddzielenie się składników.
MasterKure 216 WB jest środkiem do stosowania na beton
nie podlegający dalszej obróbce. Nakładanie kolejnych
warstw betonu, malowanie itp. jest możliwe po uprzednim
usunięciu preparatu z powierzchni po przez piaskowanie,
śrutowanie lub umycie gorącą wodą pod wysokim ciśnieniem
z środkiem czyszczącym.

MasterKure 216 WB jest środkiem na bazie parafiny z modyfikatorami lepkości, gwarantującymi wysoką jednorodność
powłoki naniesionej na powierzchnię betonu, uniemożliwiającą utratę wody. W skrajnych przypadkach niskiej wilgotności powietrza, wysokich temperatur oraz silnych ruchach
wiatru, odparować może nawet do 4 kg wody na m2 w ciągu
1 godziny, dlatego tak ważne jest wykorzystanie MasterKure
216 WB zapewniając w ten sposób optymalne warunki dojrzewania betonu.
Zgodnie z TL NBM-StB środek MasterKure 216 WB klasyfikowany jest jako typ BM – na powierzchnie mat wilgotną.

WŁAŚCIWOŚCI

MasterKure 216 WB ogranicza odparowywanie wody, dzięki
czemu:
• ograniczana skurcz wysychania będący przyczyną powstawania rys,
• przyczynia się do wzrostu wytrzymałości betonu szczególnie w warstwie przypowierzchniowej,
• zapobiega powstawaniu porów w warstwie
przypowierzchniowej.

SPOSÓB STOSOWANIA

MasterKure 216 WB najlepiej nanosić za pomocą ciśnieniowego spryskiwacza z płaską dyszą (otwór dyszy 1 mm).
Produkt można stosować w temp. 5°C ÷ 40°C. Środek należy
rozprowadzić równomiernie zachowując następujące
dozowania:
Typ BM – 150 ÷ 175 g/m2 lub 1 kg na 5 do 7 m2.

ZASTOSOWANIE

MasterKure 216 WB nadaje się do pielęgnacji powierzchniowej w przypadku:
• prowadzenia betonowań w warunkach podwyższonych
temperatur niskiej wilgotności oraz wiatru,
• zabezpieczenia powierzchni betonów przeznaczonych na
drogi, lotniska, magazyny, parkingi, jastrychy.

DOKUMENTY DOPUSZCZAJACE

Niemiecka wytyczna TL NBM-StB 09.

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterKure 216 WB nie jest substancją niebezpieczną zgodnie z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy

Modyfikowana zawiesina parafinowa

Forma

Ciecz

Kolor

Biały

Gęstość (w 20°C)

0,98 ± 0,02 g/cm3

pH (w 20°C):

7,5 ± 1,0
Magazynowanie i Transport

Minimalny okres przydatności
Warunki przechowywania

12 miesięcy
Oryginalne pojemniki w temperaturze 5°C do +20ºC. Chronić przed
bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem. Po przechowywaniu
dłuższym niż 3 miesiące, zaleca się wymieszanie środka przed
użyciem.

Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR

Nieklasyfikowany jako niebezpieczny

Rodzaje opakowań

Kontener – 1000 kg, Beczka – 200 kg, Kanister – 20 kg

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
Informator Techniczny
Domieszki i dodatki do betonu, budownictwo podziemne
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ŚRODKI DO PIELęGNACJI BETONU

MasterKure 217 WB
Środek do pielęgnacji powierzchniowej betonu na bazie parafiny
SPOSÓB DZIAŁANIA

Typ VM – 150 ÷ 175 g/m2 lub 1 kg na 5 do 7 m2.
Dla zagwarantowania spójności nakładanej warstwy
konieczne jest wcześniejsze osuszenie betonu z ewentualnych kałuż.
Środek nie może być przetrzymywany w przewodach
poprzez ciągłe pompowanie w obiegu zamkniętym, ponieważ
może to spowodować oddzielenie się składników.
MasterKure 217 WB jest środkiem do stosowania na beton
nie podlegający dalszej obróbce. Nakładanie kolejnych
warstw betonu, malowanie itp. jest możliwe po uprzednim
usunięciu preparatu z powierzchni po przez piaskowanie,
śrutowanie lub umycie gorącą wodą pod wysokim ciśnieniem
z środkiem czyszczącym.

MasterKure 217 WB jest wodną zawiesiną na bazie parafiny,
który po naniesieniu na powierzchnię betonu tworzy barierę
uniemożliwiającą utratę wody. W skrajnych przypadkach
niskiej wilgotności powietrza, wysokich temperatur oraz silnych ruchach wiatru, odparować może nawet do 4 kg wody
na m2 w ciągu 1 godziny, dlatego tak ważne jest wykorzystanie MasterKure 217 WB zapewniając w ten sposób optymalne warunki dojrzewania betonu.
Zgodnie z TL NBM-StB środek MasterKure 217 WB klasyfikowany jest jako typ VH – do zastosowania bezpośrednio po
zagęszczeniu mieszanki oraz typ VM – na powierzchnie mat
wilgotną.

WŁAŚCIWOŚCI

MasterKure 217 WB ogranicza odparowywanie wody, dzięki
czemu:
• ograniczana skurcz wysychania będący przyczyną powstawania rys,
• przyczynia się do wzrostu wytrzymałości betonu szczególnie w warstwie przypowierzchniowej,
• zapobiega powstawaniu porów w warstwie
przypowierzchniowej.

SPOSÓB STOSOWANIA

MasterKure 217 WB najlepiej nanosić za pomocą ciśnieniowego spryskiwacza z płaską dyszą (otwór dyszy 1 mm).
Produkt można stosować w temp. 5°C ÷ 40°C. Środek należy
rozprowadzić równomiernie zachowując następujące
dozowania:
Typ VH – 200 ÷ 250 g/m2 lub 1 kg na 4 do 5 m2.

ZASTOSOWANIE

MasterKure 217 WB nadaje się do pielęgnacji powierzchniowej w przypadku:
• prowadzenia betonowań w warunkach podwyższonych
temperatur niskiej wilgotności oraz wiatru,
• zabezpieczenia powierzchni betonów przeznaczonych na
drogi, lotniska, magazyny, parkingi, jastrychy.

DOKUMENTY DOPUSZCZAJACE

Niemiecka wytyczna TL NBM-StB 09.

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterKure 217 WB nie jest substancją niebezpieczną zgodnie z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy

Zawiesina parafinowa

Forma

Ciecz

Kolor

Biały

Gęstość (w 20°C)

0,98 ± 0,02 g/cm3

pH (w 20°C):

7,5 ± 1,0
Magazynowanie i Transport

Minimalny okres przydatności
Warunki przechowywania

12 miesięcy
Oryginalne pojemniki w temperaturze 5°C do +20ºC. Chronić przed
bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem. Po przechowywaniu
dłuższym niż 3 miesiące, zaleca się wymieszanie środka przed
użyciem.

Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR

Nieklasyfikowany jako niebezpieczny

Rodzaje opakowań

Kontener – 1000 kg, Beczka – 200 kg, Kanister – 20 kg

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
Informator Techniczny
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ŚRODKI DO PIELęGNACJI BETONU

MasterKure 220 WB
Wodna dyspersja tworzyw sztucznych do pielęgnacji betonu
SPOSÓB DZIAŁANIA

Dozowanie:
MasterKure 220 WB należy nanosić w ilości ok. 150-200 g/
m2. 5 kg (5 l) środka powinno wystarczyć na pokrycie 20-25
m2 powierzchni. Dokładna ilość uzależniona jest od rodzaju
i porowatości zabezpieczanej powierzchni i powinna być
ustalona w drodze prób. Górna granica zalecanego dozowanie nie powinna być przekroczona. MasterKure 220 WB
można nanosić za pomocą zwykłego lub ciśnieniowego spryskiwacza, a także pędzlem lub wałkiem. Przy stosowaniu
zgodnie z zaleceniami powierzchnia betonu powinna być
biała. W przypadku konieczności nakładania wielu warstw
należy uprzednio wykonać próby. Produkt należy stosować
w temperaturze powyżej 5°C.

MasterKure 220 WB po nałożeniu tworzy ochronną warstwę
powstrzymującą parowanie wody podczas wiązania i twardnienia betonu. Powstała warstwa ochronna umożliwia jednak
dyfuzję pary wodnej, jak również nakładanie kolejnych
warstw.

WŁAŚCIWOŚCI

Środek pielęgnujący MasterKure 220 WB ogranicza odparowywanie wody, dzięki czemu:
• ograniczana skurcz będący przyczyną powstawania rys,
• przyczynia się do wzrostu wytrzymałości betonu szczególnie w warstwie przypowierzchniowej,
• zapobiega powstawaniu porów w warstwie
przypowierzchniowej.

SPOSÓB STOSOWANIA

ZASTOSOWANIE

MasterKure 220 WB należy nanosić na odpowiednio przygotowane podłoże – powierzchnia powinna być czysta, niezakurzona, wolna od tłuszczów, olei i innych zabrudzeń.
Skuteczność działania powstałej warstwy jest ściśle uzależniona od jej szczelności i równomierności rozprowadzenia.
Przy nanoszeniu na mokrą powierzchnię właściwe działanie
nie może być zagwarantowane, dlatego należy przed naniesieniem MasterKure 220 WB usunąć (osuszyć) wszystkie
kałuże i pory wypełnione wodą.

MasterKure 220 WB nadaje się do pielęgnacji powierzchniowej w przypadku:
• prowadzenia betonowań w warunkach podwyższonych
temperatur niskiej wilgotności oraz wiatru,
• zabezpieczenia powierzchni betonów nawierzchniowych,
jastrychów, stropów.

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterKure 220 WB nie jest substancją niebezpieczną zgodnie z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy

Wodna dyspersja tworzyw sztucznych

Forma

Ciecz

Kolor

Biały

Gęstość (w 20°C)

1,0 g/cm3

pH (w 20°C):

8,5
Magazynowanie i Transport

Minimalny okres przydatności
Warunki przechowywania

6 miesięcy
Oryginalne pojemniki w temperaturze 5°C do +30ºC. Chronić przed
bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.

Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR

Nieklasyfikowany jako niebezpieczny

Rodzaje opakowań

Kontener – 1000 kg; Beczka – 200 kg; Kanister – 20 kg

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
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ŚRODKI ANTYADHEZYJNE

MasterFinish FW 323
Antyadhezyjny wosk do bezpośredniego stosowania
SPOSÓB DZIAŁANIA

MasterFinish FW 323 jest antyadhezyjnym środkiem nadający się do różnego rodzaju szalunków, w szczególności form
trudnych do rozformowania. Po nałożeniu środek tworzy
cienką warstwę na powierzchni szalunku, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie idealnie gładkich powierzchni. W odróżnieniu od tradycyjnych środków antyadhezyjnych na bazie
olei i rozpuszczalników MasterFinish FW 322 jest woskiem
na bazie parafiny, co gwarantuje łatwość rozformowywania
elementów betonowych redukując tarcie pomiędzy formą
a elementem.

WŁAŚCIWOŚCI

Zastosowanie MasterFinish FW 323 pozwala na:
• łatwe rozformowania elementów.
• wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie kosztów związanych z usuwaniem niedoskonałości na powierzchni.
• zapewnienie wysokiej jakości powierzchni betonu.
• zmniejszenie kosztów związanych z czyszczeniem form.
• powstrzymanie wnikania wilgoci z betonu do szalunków.

SPOSÓB STOSOWANIA

MasterFinish FW 323 jest produktem gotowym do użycia,
który może być nakładany przy pomocy pędzla, wałka, gąbki
lub materiału z tkaniny. W wyniku właściwego nanoszenia
powstaje warstwa odporna na działanie wody i tarcie wprowadzanej mieszanki betonowej. Środek może być stosowany
w temperaturze do -15°. Biorąc pod uwagę wydajność

i łatwość aplikacji temperatura wosku powinna być wyższa
niż 0°C.
Działanie produktu może być mniej skuteczne w przypadku
zanieczyszczenia formy substancjami oleistymi i pozostałościami betonu. W takim przypadku należy wyczyścić formę
drucianą szczotką i rozpuszczalnikiem, a następnie wytrzeć
do sucha.
Dozowanie (w zależności od rodzaju szalunku):
ok. 20-30 g/m² - w przypadku powierzchni gładkich.
ok. 40-50 g/m² - w przypadku szalunków o mocno rozwiniętej
powierzchni.

ZASTOSOWANIE

MasterFinish FW 323 został stworzony do wykorzystania
wszędzie tam gdzie:
• utrudnione jest rozformowanie elementów betonowych (np.
wnęk, połączeń sworzniowych, osłon),
• produkowane są elementy betonowe o skomplikowanych
kształtach,
• wymagana jest najwyższa jakość powierzchni, w szczególności dla betonów architektonicznych.

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterFinish FW 323 jest substancją niebezpieczną zgodnie
z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy

Parafina, oleje mineralne

Forma

Pasta

Kolor

Żółto-brązowy

Gęstość (w 20°C)

0,85 g/cm3
Magazynowanie i Transport

Minimalny okres przydatności
Warunki przechowywania

12 miesięcy
Oryginalne pojemniki w temperaturze 0°C do +20ºC. Chronić przed
bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.

Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR

Nieklasyfikowany jako niebezpieczny

Rodzaje opakowań

Wiaderko – 15 l

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
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ŚRODKI ANTYADHEZYJNE

MasterFinish MPT 299
Biodegradowalny środek do pielęgnacji maszyn budowlanych w produkcji betonu
SPOSÓB DZIAŁANIA

oczyszczeniu (spłukaniu wodą) powierzchni zabezpieczanej.
Nanoszenie najlepiej wykonać w chwili, gdy woda ocieknie
z powierzchni (nie ma konieczności oczekiwania na całkowite
wyschnięcie).

Środek pielęgnujący MasterFinish MPT 299 jest produkowany na bazie oleju wazelinowego. Jego charakterystyczną
cechą jest to, że może być stosowany zarówno na suche jak
i na wilgotne powierzchnie, dzięki czemu eliminuje się kosztowne przerwy między myciem urządzeń a ich konserwacją.
Stosowanie środka MasterFinish MPT 299 zapobiega przywieraniu resztek betonu, lub zaprawy do powierzchni urządzeń, a przy długotrwałym użyciu prowadzi do usunięcia
wcześniej powstałych zaskorupień.

WŁAŚCIWOŚCI

ZASTOSOWANIE

Środek pielęgnujący MasterFinish MPT 299 przylega do
powierzchni urządzeń ułatwiając ich czyszczenie oraz zabezpieczając powierzchnię przez korozją, przywieraniem
powtórnym betonu lub zaprawy.

SPOSÓB STOSOWANIA

1 litr wystarcza do pokrycia 30-40m2 powierzchni.
MasterFinish MPT 299 należy nanosić w postaci nierozcieńczonej, przy pomocy spryskiwacza, po uprzednim

MasterFinish MPT 299 został stworzony dla ułatwienia utrzymania w czystości:
• urządzeń i maszyn budowlanych mających kontakt
z betonem,
• urządzeń i maszyn budowlanych mających kontakt z mieszankami bitumicznymi,
• sprzętu laboratoryjnego mającego kontakt z betonem,
• sprzętu laboratoryjnego mającego kontakt z mieszankami
bitumicznymi.

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterFinish MPT 299 nie jest substancją niebezpieczną
zgodnie z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy

Związki ropopochodne

Forma

Ciecz

Kolor

Jasnożółty

Gęstość (w 20°C)

0,865 ± 0,03 g/cm3

Magazynowanie i Transport
Minimalny okres przydatności

12 miesięcy

Warunki przechowywania

Oryginalne pojemniki w temperaturze 5°C do +30ºC. Chronić przed
bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.

Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR

Nieklasyfikowany jako niebezpieczny

Rodzaje opakowań

Kontener – 1000 L; Beczka – 210 L; Kanister – 20 L

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
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Globalne portofolio MasterFinish RL

Master Builders Solutions oferuje kompletną ofertę produktów antyadhezyjnych.
W oparciu o skład chemiczny nasze portfolio podzieliliśmy na 5 głównych klas.
Ponadto istnieje „specjalna” klasa, która obejmuje woski do rozformowywania.

Technologia produktów MasterFinish

Oleje mineralne

MasterFinish RL 110
MasterFinish RL 303
MasterFinish RL 308
MasterFinish RL 309
MasterFinish RL 310
MasterFinish RL 314
MasterFinish RL 322
MasterFinish RL 355
MasterFinish RL 357

Mieszaniny olejów mineralnych
i rozpuszczalników
palne

MasterFinish RL 218
MasterFinish RL 313
MasterFinish RL 318
MasterFinish RL 325
MasterFinish RL 361

Roztwory olejów mineralnych
niepalne

MasterFinish RL 450
MasterFinish RL 451
MasterFinish RL 456

Oleje roślinne

MasterFinish RL 411
MasterFinish RL 419
MasterFinish RL 420

MasterFinish MPT 349

Emulsje

MasterFinish RL 98
MasterFinish RL 201
MasterFinish RL 211
MasterFinish RL 215

MasterFinish RL 237
MasterFinish RL 297
MasterFinish RL 440
MasterFinish RL 446

Specjalne

MasterFinish RL 356

MasterFinish FW 324

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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ŚRODKI ANTYADHEZYJNE

MasterFinish RL 211
Antyadhezyjna emulsja wodna do bezpośredniego stosowania
SPOSÓB DZIAŁANIA

WŁAŚCIWOŚCI

MasterFinish RL 211 może być nanoszony przy pomocy spryskiwacza, a także przez wcieranie, za pomocą wałka lub
szczotki.
Dozowanie zależy od rodzaju formy, jej powierzchni i chłonności. 1 litr produktu wystarcza na pokrycie około 85-125 m².
Działanie produktu może być mniej skuteczne w przypadku
zanieczyszczenia formy substancjami oleistymi i pozostałościami betonu. W takim przypadku należy wyczyścić formę
drucianą szczotką i rozpuszczalnikiem, a następnie wytrzeć
do sucha.

SPOSÓB STOSOWANIA

MasterFinish RL 211 został stworzony do wykorzystania
wszędzie tam, gdzie:
• wymagana jest najwyższa jakość powierzchni, w szczególności dla betonów architektonicznych,
• produkowane są elementy betonowe o skomplikowanych
kształtach.
Dzięki MasterFinish RL 211 możliwe jest stworzenie przyjaznych warunków pracy bez uciążliwych zapachów, które często towarzyszą środkom na bazie olejów i rozpuszczalników.

MasterFinish RL 211 jest emulsją antyadhezyjną nadającą
się do różnego rodzaju szalunków. Po aplikacji środek tworzy
bardzo cienką warstwę na powierzchni szalunku, dzięki
czemu możliwe jest uzyskanie idealnie gładkich powierzchni.
W odróżnieniu od tradycyjnych środków antyadhezyjnych na
bazie olei i rozpuszczalników MasterFinish RL 211 jest na
bazie wody, co gwarantuje przyjazne warunki pracy.
Zastosowanie MasterFinish RL 211 pozwala na:
• zapewnienie wysokiej jakości powierzchni betonu,
• wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie kosztów związanych z usuwaniem niedoskonałości na powierzchni,
• łatwe rozformowania elementów,
• zmniejszenie kosztów związanych z czyszczeniem form,
• łatwe, szybkie i tanie aplikowanie produktu po przez
natrysk,
• powstrzymanie wnikania wilgoci z betonu do szalunków.
Środek należy aplikować w taki sposób aby uzyskać „zespół
plamek”, które samoczynnie połączą się tworząc cieniutką
warstwę ochronną. W wyniku właściwego nanoszenia
powstaje warstwa odporna na działanie wody i tarcie wprowadzanej mieszanki betonowej. Czas potrzebny do wytworzenia się takiej warstwy zależy od temperatury otoczenia
i wynosi około 15 min.

ZASTOSOWANIE

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterFinish RL 211 nie jest substancją niebezpieczną zgodnie z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy

Emulsja na bazie olejów roślinnych

Forma

Ciecz

Kolor

Biały

Gęstość (w 20°C)

0,96 ± 0,03 g/cm3

pH (w 20°C):

8,0 ÷ 9,0
Magazynowanie i Transport

Minimalny okres przydatności
Warunki przechowywania

9 miesięcy
Oryginalne pojemniki w temperaturze 5°C do +30ºC. Chronić przed
bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.

Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR

Nieklasyfikowany jako niebezpieczny

Rodzaje opakowań

Kontener – 1000 L; Beczka – 200 L; Kanister – 25 L

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
Informator Techniczny
Domieszki i dodatki do betonu, budownictwo podziemne
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Informator Techniczny
Domieszki i dodatki do betonu, budownictwo podziemne
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ŚRODKI ANTYADHEZYJNE

MasterFinish RL 215
Antyadhezyjny środek na bazie emulsji wodnej oleju estrowego z inhibitorami korozji
SPOSÓB DZIAŁANIA

MasterFinish RL 215 jest emulsją antyadhezyjną nadającą
się do różnego rodzaju szalunków. Po aplikacji środek tworzy
bardzo cienką warstwę na powierzchni szalunku, dzięki
czemu możliwe jest uzyskanie idealnie gładkich powierzchni.
W odróżnieniu od tradycyjnych środków antyadhezyjnych na
bazie olei i rozpuszczalników MasterFinish RL 215 jest na
bazie emulsji wodnej syntetycznego oleju estrowego, co gwarantuje przyjazne warunki pracy.

WŁAŚCIWOŚCI

Zastosowanie MasterFinish RL 215 pozwala na:
• zapewnienie wysokiej jakości powierzchni betonu,
• wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie kosztów związanych z usuwaniem niedoskonałości na powierzchni,
• łatwe rozformowania elementów,
• zmniejszenie kosztów związanych z czyszczeniem form,
• łatwe, szybkie i tanie aplikowanie produktu po przez
natrysk,
• powstrzymanie wnikania wilgoci z betonu do szalunków,
• zapobiega korozji szalunków stalowych.

SPOSÓB STOSOWANIA

Środek należy aplikować w taki sposób aby uzyskać „zespół
plamek”, które samoczynnie połączą się tworząc cieniutką
warstwę ochronną. W wyniku właściwego nanoszenia
powstaje warstwa odporna na działanie wody i tarcie wprowadzanej mieszanki betonowej. Czas potrzebny do

wytworzenia się takiej warstwy zależy od temperatury otoczenia i wynosi około 15 min. MasterFinish RL 215 może być
nanoszony przy pomocy spryskiwacza, a także przez wcieranie, za pomocą wałka lub szczotki.
Dozowanie zależy od rodzaju formy, jej powierzchni i chłonności. 1 litr produktu wystarcza na pokrycie około 100180 m². Działanie produktu może być mniej skuteczne
w przypadku zanieczyszczenia formy substancjami oleistymi
i pozostałościami betonu. W takim przypadku należy wyczyścić formę drucianą szczotką i rozpuszczalnikiem, a następnie wytrzeć do sucha.

ZASTOSOWANIE

MasterFinish RL 215 został stworzony do wykorzystania
wszędzie tam gdzie:
• wymagana jest najwyższa jakość powierzchni, w szczególności dla betonów architektonicznych,
• produkowane są elementy betonowe o skomplikowanych
kształtach.
Dzięki MasterFinish RL 215 możliwe jest stworzenie przyjaznych warunków pracy bez uciążliwych zapachów, które często towarzyszą środkom na bazie olejów i rozpuszczalników.

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterFinish RL 215 nie jest substancją niebezpieczną zgodnie z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy

Olej mineralny, oleje roślinne

Forma

Ciecz

Kolor

Biały

Gęstość (w 20°C)

0,96 ± 0,01 g/cm3

pH (w 20°C):

8,0 ÷ 9,0

Magazynowanie i Transport
Minimalny okres przydatności

6 miesięcy

Warunki przechowywania

Oryginalne pojemniki w temperaturze 5°C do +30ºC. Chronić przed
bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.

Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR

Nieklasyfikowany jako niebezpieczny

Rodzaje opakowań

Kontener – 1000 l; Beczka – 200 l; Kanister – 20 l

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
Informator Techniczny
Domieszki i dodatki do betonu, budownictwo podziemne
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ŚRODKI ANTYADHEZYJNE

MasterFinish RL 318
Antyadhezyjny środek chroniący szalunki przed rdzą
SPOSÓB DZIAŁANIA

wymaga rozcieńczenia). Należy go nanosić cienką, równomierną warstwą na uprzednio wyczyszczony i osuszony szalunek. Do aplikacji zaleca się stosowanie spryskiwaczy z płaską dyszą.
Nie należy stosować MasterFinish RL 318 z innymi środkami
antyadhezyjnymi.
Dozowanie (w zależności od rodzaju szalunku):
ok. 8-12 ml/m², ew. 1 l / 85-125 m².

WŁAŚCIWOŚCI

MasterFinish RL 318 został stworzony do wykorzystania
wszędzie tam gdzie:
• wymagana jest wysoka jakość powierzchni betonu,
• produkowane są elementy betonowe o skomplikowanych
kształtach,
• konieczne jest użycie w niskich temperaturach (> -5ºC),
• na szalunkach stalowych tworzy się rdza.

MasterFinish RL 318 jest środkiem antyadhezyjnym nadającą
się do różnego rodzaju szalunków. Po aplikacji środek tworzy
bardzo cienką warstwę na powierzchni szalunku, dzięki
czemu możliwe jest uzyskanie idealnie gładkich powierzchni
betonu. MasterFinish RL 318 wzbogacono dodatkowo
o środki zabezpieczające przed korozją stali dzięki czemu
środek doskonale sprawdza się wszędzie tam gdzie na szalunkach tworzy się rdza.
Zastosowanie MasterFinish RL 318 pozwala na:
• zapewnienie wysokiej jakości powierzchni betonu,
• wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie kosztów związanych z usuwaniem niedoskonałości na powierzchni,
• łatwe rozformowania elementów,
• zmniejszenie kosztów związanych z czyszczeniem form,
• łatwe, szybkie i tanie aplikowanie produktu po przez
natrysk,
• powstrzymanie wnikania wilgoci z betonu do szalunków,
• zabezpieczenie stalowych form przed korozją.

SPOSÓB STOSOWANIA

MasterFinish RL 318 jest produktem gotowym do użycia (nie

ZASTOSOWANIE

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterFinish RL 318 jest substancją niebezpieczną zgodnie
z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy

Olej mineralny, rozpuszczalnik

Forma

Ciecz

Kolor

Bezbarwny do jasnożółty

Gęstość (w 20°C)

0,78 g/cm3
Magazynowanie i Transport

Minimalny okres przydatności
Warunki przechowywania

18 miesięcy
Oryginalne pojemniki w temperaturze 5°C do +30ºC. Chronić przed
bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.
W czasie magazynowania należy przestrzegać przepisów dotyczących płynów palnych.

Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR

klasyfikowany jako niebezpieczny

Rodzaje opakowań

Kontener – 980 L; Beczka – 200 L; Kanister – 20 L

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
Informator Techniczny
Domieszki i dodatki do betonu, budownictwo podziemne
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Informator Techniczny
Domieszki i dodatki do betonu, budownictwo podziemne

«

1. marker dział TDS
WSTĘP
domieszki
uplastyczniające

domieszki
upłynniające

domieszki
napowietrzające

SPIS TREŚCI

KARTY TECHNICZNE
dom. przyspieszające
i opóźniające

»

BUDOWNICTWO PODZIEMNE

dom. uszczelniające
i ograniczające skurcz

pielęgnacja
betonu

środki
antyadhezyjne

KOMPENDIUM WIEDZY

dom. do wyrobów
wibroprasowanych

włókna do betonu
i zapraw

zastosowania
specjalne

ŚRODKI ANTYADHEZYJNE

MasterFinish RL 325
Środek antyadhezyjny dla betonów architektonicznych
SPOSÓB DZIAŁANIA

MasterFinish RL 325 jest środkiem antyadhezyjnym na bazie
rozpuszczalników nadającym się do różnego rodzaju szalunków. Dzięki niskiej lepkości preparat zapewnia optymalne
zwilżenie formy umożliwiając uzyskanie idealnie gładkich
powierzchni betonowych, przy jednoczesnym niskim zużyciu
środka.

WŁAŚCIWOŚCI

Zastosowanie MasterFinish RL 325 pozwala na:
• Zapewnienie wysokiej jakości powierzchni betonu.
• Wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie kosztów związanych z usuwaniem niedoskonałości na powierzchni.
• Łatwe rozformowania elementów.
• Zmniejszenie kosztów związanych z czyszczeniem form.
• Łatwe, szybkie i tanie aplikowanie produktu po przez
natrysk.

SPOSÓB STOSOWANIA

MasterFinish RL 325 jest produktem gotowym do użycia (niewymaga rozcieńczenia). Należy go nanosić cienką,

równomierną warstwą na uprzednio wyczyszczony i osuszony szalunek. Do aplikacji zaleca się stosowanie spryskiwaczy ciśnieniowych.
Dozowanie (w zależności od rodzaju szalunku):
ok. 10-12 ml na 1 m², ew. 1 litr na 100 m².
Maksymalna temperatura stosowania to +80ºC (temperatura
szalunku)

ZASTOSOWANIE

MasterFinish RL 325 został stworzony do wykorzystania
wszędzie tam gdzie:
• wymagana jest wysoka jakość powierzchni betonu.
• Produkowane są elementy betonowe o skomplikowanych
kształtach.

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterFinish RL 325 jest substancją niebezpieczną zgodnie
z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy

Środki ropopochodne

Forma

Ciecz

Kolor

Bezbarwny do jasnożółty

Gęstość (w 20°C)

0,78 g/cm3
Magazynowanie i Transport

Minimalny okres przydatności
Warunki przechowywania

18 miesięcy
Oryginalne pojemniki w temperaturze 5°C do +30ºC. Chronić przed
bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.
W czasie magazynowania należy przestrzegać przepisów dotyczących płynów palnych.

Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR

klasyfikowany jako niebezpieczny

Rodzaje opakowań

Kontener – 980 L; Beczka – 200 L; Kanister – 20 L

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
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ŚRODKI ANTYADHEZYJNE

MasterFinish RL 456
Środek antyadhezyjny o łagodnym zapachu chroniący szalunki przed rdzą
SPOSÓB DZIAŁANIA

równomierną warstwą na uprzednio wyczyszczony i osuszony szalunek. Do aplikacji zaleca się stosowanie spryskiwaczy z płaską dyszą.
Nie należy stosować MasterFinish RL 456 z innymi środkami
antyadhezyjnymi.
Dozowanie (w zależności od rodzaju szalunku):
ok. 8-15 ml/m², ew. 1 l / 65-125 m².

WŁAŚCIWOŚCI

MasterFinish RL 456 został stworzony do wykorzystania
wszędzie tam gdzie:
• wymagana jest bardzo dobra jakość powierzchni betonu,
• produkowane są elementy betonowe o skomplikowanych
kształtach,
• konieczne jest użycie w niskich temperaturach (> -5ºC),
• stosuje się pielęgnację betonu w podwyższonej temperaturze do 80°C,
• na szalunkach stalowych tworzy się rdza.

MasterFinish RL 456 jest wysokiej jakości łagodnym w zapachu środkiem antyadhezyjnym nadającą się do różnego
rodzaju szalunków. Olej wzbogacony jest środkami zabezpieczającymi stal przed korozją oraz odaromatyzowanymi alkanami. Po aplikacji środek tworzy bardzo cienką warstwę na
powierzchni szalunku, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie
idealnie gładkich powierzchni betonu.
Zastosowanie MasterFinish RL 456 pozwala na:
• zapewnienie bardzo dobrej jakości powierzchni betonu,
• wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie kosztów związanych z usuwaniem niedoskonałości na powierzchni,
• łatwe rozformowania elementów,
• zmniejszenie kosztów związanych z czyszczeniem form,
• łatwe, szybkie i tanie aplikowanie produktu po przez
natrysk,
• powstrzymanie wnikania wilgoci z betonu do szalunków,
• zabezpieczenie stalowych form przed korozją.

SPOSÓB STOSOWANIA

MasterFinish RL 456 jest produktem gotowym do użycia (nie
wymaga rozcieńczenia). Należy go nanosić cienką,

ZASTOSOWANIE

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterFinish RL 456 jest substancją niebezpieczną zgodnie
z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy

Oleje, odaromatyzowane alkany, dodatki

Forma

Ciecz

Kolor

Jasnożółty

Gęstość (w 20°C)

0,79 g/cm3
Magazynowanie i Transport

Minimalny okres przydatności
Warunki przechowywania

18 miesięcy
Oryginalne pojemniki w temperaturze 5°C do +30ºC. Chronić przed
bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.
W czasie magazynowania należy przestrzegać przepisów dotyczących płynów palnych.

Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR

Nie klasyfikowany jako niebezpieczny

Rodzaje opakowań

Kontener – 1000 l; Beczka – 210 l; Kanister – 20 l

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
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DOMIESZKI DO WYROBóW WIBROPRASOWANYCH

MasterCast 440
Domieszka uplastyczniająca dla betonu o konsystencji wilgotnej
SPOSÓB DZIAŁANIA

•
•
•
•

MasterCast 440 jest domieszką uplastyczniającą łączącą
zalety surfaktantów oraz eterów polikarboksylowych.
Obecność środków powierzchniowo czynnych pozwala na
zachowanie sypkości mieszanki ułatwiając równomierne jej
rozłożenie w przestrzeni formy oraz ograniczając przyklejanie się materiału do stempla. Zachowaniem wysokiej tolerancji na wahania zawartości wody gwarantuje osiągnięcie optymalnej gęstości materiału, prawidłowe zamknięcie
powierzchni oraz utrzymanie wyraźnych krawędzi elementów. Adsorbując się na ziarnach spoiwa polimer organiczna
tarcie wewnętrze w mieszance, co w efekcie znacznie przyspiesza jej zagęszczanie. Jednoczesne zwiększenie
powierzchni dostępu dla wody umożliwia szybką hydratację
skutkującą bardzo wysokim przyrostem wytrzymałości
zwłaszcza we wczesnych okresach dojrzewania betonu.

SPOSÓB STOSOWANIA

Zalecane dozowanie wynosi 0,2 ÷ 1,2% w stosunku do masy
cementu. Średnie dozowanie 0,30%. Wyższe dozowania są
możliwe, należy jednak je poprzedzić odpowiednimi
badaniami.

ZASTOSOWANIE

Domieszka przeznaczona jest szczególnie dla betonów
o konsystencji wilgotnej wykorzystywanych do produkcji:
• kostki brukowej, płyt chodnikowych, krawężników, palisad,
płyt ażurowych, obrzeży,
• wibroprasowanych elementów dla systemów kanalizacyjnych min. studni, osadników, rur,
• betonu barwionego,
• betonu zbrojonego,
• dachówek,
• nawierzchni betonowych typu Paver Compacted Concrete
(PCC).

MasterCast 440 jest kluczową częścią koncepcji 4 VALUE
4 VALUE uwzględnia cztery elementy istotne producentów
prefabrykowanych elementów betonowych:
1.
Opłacalność
2.
Wydajność
3.
Estetyka
4.
Trwałość

WŁAŚCIWOŚCI

zwiększenia odporności na działanie soli odladzających,
obniżenia podciągania kapilarnego,
poprawy estetyki wyrobów,
skrócenie czasu formowania elementu.

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE

Wykorzystanie MasterCast 440 przyczynia się do:
• lepszego zagęszczenia mieszanki, co w połączenie z efektywniejszą hydratacją cementu podnosi parametry takie jak
wytrzymałość, szczelność, trwałość oraz obniża nasiąkliwość, skurcz i tendencję do powstawania wykwitów,
• utrzymania właściwej wilgotności mieszanki gwarantując
optymalna szybkość pracy maszyny,

PN-EN 934-2 T2

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterCast 440 jest substancją niebezpieczną zgodnie z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy

Eter polikarboksylowy, surfaktanty

Forma

Ciecz

Kolor

Bezbarwny do żółtawego

Gęstość (w 20ºC)

1,012 ± 0,02 g/cm3

pH (w 20ºC):

6.0 ± 1,0

Zawartość chlorków

≤ 0,1% masy

Zawartość alkaliów

≤ 1,5% masy
Magazynowanie i Transport

Minimalny okres przydatności
Warunki przechowywania

12 miesięcy
Oryginalne pojemniki w temperaturze 5ºC do +30ºC. Chronić przed
bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.
Podczas przechowywania może dojść do sedymentacji produktu
(max. 0,1%), jednak zjawisko to nie ma wpływu na działanie domieszki.

Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR

Nieklasyfikowany jako niebezpieczny

Rodzaje opakowań

Kontener – 1000 kg; Beczka – 220 kg; Kanister – 20 kg

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
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DOMIESZKI DO WYROBóW WIBROPRASOWANYCH

MasterCast 780
Domieszka uplastyczniająca na bazie tensydów
SPOSÓB DZIAŁANIA

MasterCast 780 należy do grupy związków powierzchniowo
czynnych na bazie tensydów, które dzięki obniżeniu tarcia
wewnętrznego ułatwiają zagęszczenie mieszanek betonowych o konsystencji wilgotnej.
MasterCast 780 jest kluczową częścią koncepcji 4 Value.
4 VALUE uwzględnia cztery elementy istotne producentów
prefabrykowanych elementów betonowych:
1. Opłacalność
2. Wydajność
3. Estetyka
4. Trwałość

WŁAŚCIWOŚCI

Wykorzystanie MasterCast 780 przyczynia się do:
• lepszego zagęszczenia mieszanki, co wpływa na poprawę
parametrów betonu takich jak wytrzymałość, szczelność,
trwałość oraz obniża nasiąkliwość, skurcz,
• obniżenia podciągania kapilarnego,
• poprawy estetyki wyrobów.

SPOSÓB STOSOWANIA

Zalecane dozowanie wynosi 0,02 ÷ 0,5% w stosunku do
masy cementu. Optymalna wielkość dozowania wynosi
0,35%. Wyższe dozowania są możliwe, należy jednak je

poprzedzić odpowiednimi badaniami. MasterCast 780 powinien być dodawany do mieszanki betonowej z ostatnią częścią wody zarobowej. Należy pamiętać o zapewnieniu odpowiedniego czasu mieszania.

ZASTOSOWANIE

Domieszka przeznaczona jest szczególnie dla betonów
o konsystencji wilgotnej wykorzystywanych do produkcji:
• kostki brukowej, płyt chodnikowych, krawężników, palisad,
płyt ażurowych, obrzeży,
• wibroprasowanych elementów dla systemów kanalizacyjnych min. studni, osadników, rur,
• betonu barwionego,
• betonu zbrojonego,
• dachówek.
Nie zaleca się stosowania domieszki do produkcji
strunobetonu.

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE

PN-EN 934-2 T5

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterCast 780 nie jest substancją niebezpieczną zgodnie
z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy

Tensydy

Forma

Ciecz

Kolor

Żółtawy

Gęstość (w 20°C)

1,00 ± 0,01 g/cm3

pH (w 20°C):

6,5 ± 1,0

Zawartość chlorków

≤ 0,1% masy

Zawartość alkaliów

≤ 0,5% masy
Magazynowanie i Transport

Minimalny okres przydatności
Warunki przechowywania

12 miesięcy
Oryginalne pojemniki w temperaturze 5°C do +30ºC. Chronić przed
bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.

Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR

Nieklasyfikowany jako niebezpieczny

Rodzaje opakowań

Kontener – 1000 kg; Beczka – 200 kg; Kanister – 20 kg

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
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DOMIESZKI DO WYROBóW WIBROPRASOWANYCH

MasterCast 782
Domieszka uplastyczniająca do betonu o konsystencji wilgotnej
SPOSÓB DZIAŁANIA

• poprawy estetyki wyrobów,
• skrócenie czasu formowania elementu.

MasterCast 782 jest domieszką uplastyczniającą łączącą
zalety eterów polikarboksylowych oraz tensydów. Adsorbując
się na ziarnach spoiwa polimer dzięki swym bocznym odgałęzieniom organiczna tarcie wewnętrze w mieszance, co
w efekcie znacznie ułatwia jej zagęszczanie. Jednoczesne
zwiększenie powierzchni dostępu dla wody umożliwia szybką
hydratację skutkującą bardzo wysokim przyrostem wytrzymałości zwłaszcza we wczesnych okresach dojrzewania
betonu. Obecność tensydów dodatkowo ogranicza tarcie
pomiędzy ziarnami spoiwa oraz zapewnia trwałość elementów betonowych.

SPOSÓB STOSOWANIA

Zalecane dozowanie wynosi 0,2 ÷ 0,8% w stosunku do masy
cementu. Średnie dozowanie 0,35%. Wyższe dozowania są
możliwe, należy jednak je poprzedzić odpowiednimi
badaniami.

ZASTOSOWANIE

Domieszka przeznaczona jest szczególnie dla betonów
o konsystencji wilgotnej wykorzystywanych do produkcji:
• kostki brukowej, płyt chodnikowych, krawężników, palisad,
płyt ażurowych, obrzeży,
• wibroprasowanych elementów dla systemów kanalizacyjnych min. studni, osadników, rur,
• betonu barwionego,
• betonu zbrojonego,
• dachówek.

MasterCast 782 jest kluczową częścią koncepcji 4 VALUE.
4 VALUE uwzględnia cztery elementy istotne producentów
prefabrykowanych elementów betonowych:
1. Opłacalność
2. Wydajność
3. Estetyka
4. Trwałość

WŁAŚCIWOŚCI

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE

Wykorzystanie MasterCast 782 przyczynia się do:
• lepszego zagęszczenia mieszanki, co w połączenie z efektywniejszą hydratacją cementu podnosi parametry takie jak
wytrzymałość, szczelność, trwałość oraz obniża nasiąkliwość, skurcz i tendencję do powstawania wykwitów,
• Zwiększenia odporności na działanie soli odladzających,
• obniżenia podciągania kapilarnego,

PN-EN 934-2 T2

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterCast 782 nie jest substancją niebezpieczną zgodnie
z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy

Eter polikarboksylowy, tensydy

Forma

Ciecz

Kolor

Żółtawy

Gęstość (w 20°C)

1,042 ± 0,02 g/cm3

pH (w 20°C):

5,2 ± 1,0

Zawartość chlorków

≤ 0,1% masy

Zawartość alkaliów

≤ 2,5% masy
Magazynowanie i Transport

Minimalny okres przydatności
Warunki przechowywania

12 miesięcy
Oryginalne pojemniki w temperaturze 5°C do +30ºC. Chronić przed
bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.

Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR

Nieklasyfikowany jako niebezpieczny

Rodzaje opakowań

Kontener – 1000 kg; Beczka – 200 kg; Kanister – 20 kg

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
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DOMIESZKI DO WYROBóW WIBROPRASOWANYCH

MasterPel 793
Uszczelniająca domieszka do betonu zgodna z PN-EN 934-2
SPOSÓB DZIAŁANIA

powinien być nakładany w dwóch warstwach (druga, zaraz
po wyschnięciu pierwszej). Produkt odporny jest na opady
deszczu po 24 do 36 godzin. Nie stosować w temperaturze
powyżej 50°C.
Ilość naniesionej substancji zależy od rodzaju i porowatości
powierzchni impregnowanej i powinna być poprzedzona próbami. Więcej niż dwie warstwy mogą być wymagane na bardzo porowatej powierzchni.
Średnie zużycie produktu w przypadku jego aplikacji ciśnieniowej to ok. 1 litr na 3,5 m² (dwie warstwy).

MasterPel 793 jest emulsją o niskiej lepkości na bazie silanów specjalnie opracowaną do zastosowania przy produkcji
i zabezpieczaniu wyrobów betonowych. Dzięki właściwościom hydrofobowym preparatu elementy betonowe zwiększają swoja szczelność. Produkt nie wpływa negatywnie na
kolor powierzchni impregnowanej.

WŁAŚCIWOŚCI

Dzięki zastosowaniu MasterPel 793 możliwe jest:
• uszczelnienie betonu ograniczające jego nasiąkliwość oraz
podciąganie kapilarne,
• zwiększenie odporności betonu na zabrudzenia,
• zapewnienie odporności na działanie mrozu,
• ograniczenie powstawania wykwitów,
• zwiększenie trwałości koloru.

SPOSÓB STOSOWANIA

ZASTOSOWANIE

W przypadku aplikacji domieszki do mieszanki betonowej
zalecane dozowanie wynosi 0,5 - 2,0% masy cementu i jest
zależne od receptury betonu, oraz oczekiwanego efektu.
W przypadku stosowania powierzchniowego produkt najlepiej
nakładać na beton zaraz po rozformowaniu. Aplikacja jest
możliwa na elementy wilgotne oraz powierzchniowo suche.
Możliwe jest zastosowanie produktu do starszych
powierzchni betonowych po uprzednim ich przygotowaniu.
Podłoże powinno być odtłuszczone, odkurzone bez jakichkolwiek zabrudzeń, które mogłyby działać, jako warstwa
oddzielająca.
MasterPel 793 należy zhomogenizować przed użyciem.
Nakładać spryskiwaczem, wałkiem lub pędzlem. Produkt

Domieszka może być wykorzystana do:
• impregnacji w masie elementów i produktów betonowych
(płyty elewacyjne, kostka brukowa, płyty chodnikowe)
celem zwiększenia ich trwałości, ograniczenia wykwitów,
podciągania kapilarnego oraz zabezpieczenia przed
zabrudzeniami,
• impregnacji powierzchniowej elementów betonowych i konstrukcji w celu ograniczenia wpływu czynników zewnętrznych i wydłużenia czasu eksploatacji.

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE

PN-EN 934-2 T9

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterPel 793 nie jest substancją niebezpieczną zgodnie
z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy

Roztwór wodny silanów

Forma

Ciecz

Kolor

Biały

Gęstość (w 20°C)

0,99 ± 0,02 g/cm3

pH (w 20°C):

7,0 ± 1

Zawartość chlorków

≤ 0,1% masy

Zawartość alkaliów

≤ 0,1% masy
Magazynowanie i Transport

Minimalny okres przydatności
Warunki przechowywania

6 miesięcy
Oryginalne pojemniki w temperaturze 5°C do +30ºC. Chronić przed
bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.

Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR

Nieklasyfikowany jako niebezpieczny

Rodzaje opakowań

Kontener – 1000 kg; Beczka – 200 kg; Kanister – 25 kg

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
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DOMIESZKI DO WYROBóW WIBROPRASOWANYCH

MasterPel SP 4012
Impregnat błonotwórczy zabezpieczający powierzchnię elementów betonowych przed
zabrudzeniami oraz działaniem czynników atmosferycznych.
SPOSÓB DZIAŁANIA

MasterPel SP 4012 jest wodną nie zawierającą rozpuszczalników dyspersją polimerów akrylowych, która naniesiona na
powierzchnię elementów betonowych tworzy warstwę ograniczającą wnikanie wody oraz zabrudzeń.
MasterPel SP 4012 jest kluczową częścią koncepcji 4 VALUE

powierzchni produktów wibroprasowanych takich jak:
• kostka brukowa,
• płyty chodnikowe,
• palisady,
• płyty tarasowe,
• krawężniki.

4 VALUE uwzględnia cztery elementy istotne producentów
prefabrykowanych elementów betonowych:
1. Opłacalność
2. Wydajność
3. Estetyka
4. Trwałość

WŁAŚCIWOŚCI

Dzięki zastosowaniu MasterPel SP 4012 możliwa jest produkcja elementów betonowych:
• odpornych na wnikanie zabrudzeń oraz wody,
• intensywnej barwie nie blednącej w czasie,
• ze znacznym ograniczeniem powstawania wykwitów,
• o powierzchni półmatowej lub błyszczącej,

SPOSÓB STOSOWANIA

Zalecana doza impregnatu wynosi około 90 ÷ 220 g/m2
i zależy od rozwinięcia powierzchni oraz jej chłonności.
MasterPel SP 4012 może być aplikowany przy pomocy spryskiwaczy ciśnieniowych lub wałka. Właściwa ilość powinna
być określona na podstawie wstępnych prób, które mogą
również pomóc w określeniu optymalnej konfiguracji dyszy
i ciśnienia oprysku. Środek powinien być stosowany w temperaturze minimum +10ºC.
W przypadku impregnacji elementów wibroprasowanych
w cyklu linii produkcyjnej, niewymagane jest stosowanie
dodatkowych procesów. Zabezpieczone elementy mogą
zostać umieszczone bezpośrednio w komorze klimatycznej
z zachowaniem dotychczasowego procesu produkcyjnego.
Dla elementów wysezonowanych wymagany jest proces
suszenia np. przy pomocy promienników, aby możliwe było
natychmiastowe pakowanie, paletyzowanie produktów.
W zależności naniesionej ilości MasterPel SP 4012 oraz
chłonności możliwe jest uzyskanie powierzchni półmatowej
lub błyszczącej.
W celu wzmocnienia działania MasterPel SP 4012 zaleca się
stosowanie MasterPel 793 w masie betonu.

ZASTOSOWANIE

Impregnat może być wykorzystany do zabezpieczania

Powierzchnia nieimpregnowana

Powierzchnia impregnowana MasterPel SP 4012

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterPel SP 4012 nie jest substancją niebezpieczną zgodnie z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy

Polimery akrylowe

Forma

Ciecz

Kolor

Biały

Gęstość (w 20ºC)

1,030 ± 0,01 g/cm3

pH (w 20ºC):

7,9 ± 1,0
Magazynowanie i Transport

Minimalny okres przydatności
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DOMIESZKI DO WYROBóW WIBROPRASOWANYCH

MasterPel SP 4012
Impregnat błonotwórczy zabezpieczający powierzchnię elementów betonowych przed
zabrudzeniami oraz działaniem czynników atmosferycznych.
Warunki przechowywania

Oryginalne pojemniki w temperaturze 10ºC do +30ºC. Chronić przed
bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.

Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR

Nieklasyfikowany jako niebezpieczny

Rodzaje opakowań

Kontener – 1000 kg; Beczka – 200 kg; Kanister – 20 kg

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
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włókna do betonu
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zastosowania
specjalne

DOMIESZKI DO WYROBóW WIBROPRASOWANYCH

MasterPel SP 5000
Impregnat zabezpieczający powierzchnię elementów betonowych przed wnikaniem wody,
olejów oraz różnego rodzaju zabrudzeń.
SPOSÓB DZIAŁANIA

MasterPel SP 5000 jest wodną nie zawierającą rozpuszczalników dyspersją organicznych fluoropolimerów, która naniesiona na powierzchnię elementów betonowych tworzy warstwę ograniczającą wnikanie wody oraz zabrudzeń oraz
olejów.
MasterPel SP 5000 jest kluczową częścią koncepcji 4
VALUE

ZASTOSOWANIE

Impregnat może być wykorzystany do zabezpieczania
powierzchni produktów wibroprasowanych takich jak:
• kostka brukowa,
• płyty chodnikowe,
• palisady,
• płyty tarasowe,
• krawężniki.

4 VALUE uwzględnia cztery elementy istotne producentów
prefabrykowanych elementów betonowych:
1. Opłacalność
2. Wydajność
3. Estetyka
4. Trwałość

WŁAŚCIWOŚCI

Dzięki zastosowaniu MasterPel SP 5000 możliwa jest produkcja elementów betonowych:
• odpornych na wnikanie wody oraz zabrudzeń m.in. po olejach, winie, kawie, ketchupie itp.,
• łatwych do czyszczenia przy pomocy wody,
• ograniczonej możliwości powstawania plam,
• intensywnej barwie nie blednącej w czasie,
• o powierzchni matowej lub półmatowej,

Powierzchnia nieimpregnowana

SPOSÓB STOSOWANIA

Zalecana doza impregnatu wynosi około 80 ÷ 150 g/m2
i zależy od rozwinięcia powierzchni oraz jej chłonności.
MasterPel SP 5000 może być aplikowany przy pomocy spryskiwaczy ciśnieniowych lub wałka. Właściwa ilość powinna
być określona na podstawie wstępnych prób, które mogą
również pomóc w określeniu optymalnej konfiguracji dyszy
i ciśnienia oprysku. Środek powinien być stosowany w temperaturze minimum +5ºC.
W przypadku impregnacji elementów wibroprasowanych
w cyklu linii produkcyjnej, niewymagane jest stosowanie
dodatkowych procesów. Zabezpieczone elementy mogą
zostać umieszczone bezpośrednio w komorze klimatycznej
z zachowaniem dotychczasowego procesu produkcyjnego.
Dla elementów wysezonowanych wymagany jest proces
suszenia np. przy pomocy promienników, aby możliwe było
natychmiastowe pakowanie, paletyzowanie produktów.
W zależności naniesionej ilości MasterPel SP 5000 oraz
chłonności możliwe jest uzyskanie powierzchni matowej lub
półmatowej.
W celu wzmocnienia działania MasterPel SP 5000 zaleca się
stosowanie MasterPel 793 w masie betonu.

Powierzchnia impregnowana MasterPel SP 5000

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterPel SP 5000 nie jest substancją niebezpieczną zgodnie z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy

Fluoropolimery

Forma

Ciecz

Kolor

Janożółty

Gęstość (w 20ºC)

1,040 ± 0,01 g/cm3

pH (w 20ºC):

Informator Techniczny
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DOMIESZKI DO WYROBóW WIBROPRASOWANYCH

MasterPel SP 5000
Impregnat zabezpieczający powierzchnię elementów betonowych przed wnikaniem wody,
olejów oraz różnego rodzaju zabrudzeń.
Magazynowanie i Transport
Minimalny okres przydatności
Warunki przechowywania

6 miesięcy
Oryginalne pojemniki w temperaturze +5ºC do +40ºC. Chronić przed
bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.

Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR

Nieklasyfikowany jako niebezpieczny

Rodzaje opakowań

Kontener – 1000 kg; Beczka – 200 kg; Kanister – 20 kg

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
Informator Techniczny
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DOMIESZKI DO WYROBóW WIBROPRASOWANYCH

MasterPel SP 6200
Impregnat błonotwórczy zabezpieczający powierzchnię elementów betonowych przed
zabrudzeniami oraz działaniem czynników atmosferycznych.
SPOSÓB DZIAŁANIA

MasterPel SP 6200 jest wodną nie zawierającą rozpuszczalników dyspersją polimerów akrylowych, która naniesiona na
powierzchnię elementów betonowych tworzy warstwę ograniczającą wnikanie wody oraz zabrudzeń. Produkt polecany
jest dla silnej ochrony zabezpieczające elementy betonowe.
MasterPel SP 6200 jest kluczową częścią koncepcji 4
VALUE

ZASTOSOWANIE

Impregnat może być wykorzystany do zabezpieczania
powierzchni produktów wibroprasowanych takich jak:
• kostka brukowa,
• płyty chodnikowe,
• palisady,
• płyty tarasowe,
• krawężniki.

4 VALUE uwzględnia cztery elementy istotne producentów
prefabrykowanych elementów betonowych:
1. Opłacalność
2. Wydajność
3. Estetyka
4. Trwałość

WŁAŚCIWOŚCI

Dzięki zastosowaniu MasterPel SP 6200 możliwa jest produkcja elementów betonowych:
• odpornych na wnikanie zabrudzeń oraz wody,
• łatwych do czyszczenia przy pomocy wody,
• ograniczonej możliwości powstawania plam,
• intensywnej barwie nie blednącej w czasie,
• ze znacznym ograniczeniem powstawania wykwitów,
• o powierzchni półmatowej lub błyszczącej,

Powierzchnia nieimpregnowana

SPOSÓB STOSOWANIA

Zalecana doza impregnatu wynosi około 90 ÷ 220 g/m2
i zależy od rozwinięcia powierzchni oraz jej chłonności.
MasterPel SP 6200 może być aplikowany przy pomocy spryskiwaczy ciśnieniowych lub wałka. Właściwa ilość powinna
być określona na podstawie wstępnych prób, które mogą
również pomóc w określeniu optymalnej konfiguracji dyszy
i ciśnienia oprysku. Środek powinien być stosowany w temperaturze minimum +10ºC.
W przypadku impregnacji elementów wibroprasowanych
w cyklu linii produkcyjnej, niewymagane jest stosowanie
dodatkowych procesów. Zabezpieczone elementy mogą
zostać umieszczone bezpośrednio w komorze klimatycznej
z zachowaniem dotychczasowego procesu produkcyjnego.
Dla elementów wysezonowanych wymagany jest proces
suszenia np. przy pomocy promienników, aby możliwe było
natychmiastowe pakowanie, paletyzowanie produktów.
W zależności naniesionej ilości MasterPel SP 6200 oraz
chłonności możliwe jest uzyskanie powierzchni półmatowej
lub błyszczącej.
W celu wzmocnienia działania MasterPel SP 6200 zaleca się
stosowanie MasterPel 793 w masie betonu.

Powierzchnia impregnowana MasterPel SP 6200

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterPel SP 6200 nie jest substancją niebezpieczną zgodnie z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy

Polimery akrylowe

Forma

Ciecz

Kolor

Biały

Gęstość (w 20ºC)

1,035 ± 0,01 g/cm3

pH (w 20ºC):
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DOMIESZKI DO WYROBóW WIBROPRASOWANYCH

MasterPel SP 6200
Impregnat błonotwórczy zabezpieczający powierzchnię elementów betonowych przed
zabrudzeniami oraz działaniem czynników atmosferycznych.
Magazynowanie i Transport
Minimalny okres przydatności
Warunki przechowywania

6 miesięcy
Oryginalne pojemniki w temperaturze 10ºC do +30ºC. Chronić przed
bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.

Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR

Nieklasyfikowany jako niebezpieczny

Rodzaje opakowań

Informator Techniczny
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dom. uszczelniające
i ograniczające skurcz

»
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wibroprasowanych
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KOMPENDIUM WIEDZY
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specjalne

Wytrzymałość betonu natryskiwanego

MasterLife SRT

MasterFiber 400–499

MasterFiber 300–399

MasterFiber 200–299

•

•

•
•

Skurcz podczas wysychania

Ochrona pożarowa

MasterFiber 500–599

Skurcz plastyczne

MasterFiber 100–199

MasterFiber 1–99

MasterFiber –
podradnik doboru produktu

•
•

•

Wytrzymałość betonu odlewanego

•

•

Występowanie mechanicznych pęknięć wtórnych
w betonie o niskiej i średniej wytrzymałości (< C50 / 60)

•

•

Występowanie mechanicznych pęknięć wtórnych
w betonie o wysokiej wytrzymałości (C55 / 67C100 / 115)

•

Występowanie mechanicznych pęknięć wtórnych
w betonie o bardzo wysokiej i ultrawysokiej wytrzymałości (> C100 / 115)

Informator Techniczny
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WŁóKNA DO BETONU I ZAPRAW

MasterFiber 012
Polimerowe mikrowłókna, zgodne z PN-EN 14889-2
SPOSÓB DZIAŁANIA

MasterFiber 012 są polimerowymi mikrowłóknami, które po
dodaniu do mieszanki współdziałają ze sobą tworząc przestrzenną sieć wzmacniającą stwardniały beton.

WŁAŚCIWOŚCI

Mikrowłókna MasterFiber 012:
• ograniczają napięcie wewnątrz betonu wywołane skurczem
plastycznym zmniejszając ryzyko wystąpienia spękań,
• powstrzymują łuszczenie się betonu w wyniku działania
ognia, po przez redukcję ciśnienia wewnątrz konstrukcji,
spowodowanej wzrostem temperatury wody pozostałej
w przestrzeni porów,
• redukują zjawisko bleedingu w mieszance,
• stabilizują elementy wibroprasowane (np. kręgi, wloty
studni) nie dopuszczając do ich kruszenia i łamania się
jeszcze przed związaniem betonu,
• podnoszą trwałość elementów betonowych,
• nie wpływają na jakość wykończenia powierzchni,
• w łatwy sposób rozprowadzają się w mieszance
betonowej,
• są odporne na środowisko kwaśne i zasadowe,
• nie korodują.

SPOSÓB STOSOWANIA

Zalecane dozowanie to 0,6 ÷ 3,0 kg na 1 m3 w zależności od
wymaganych właściwości dla stwardniałego betonu.
Poprawna dyspersja włókien może być osiągnięta, zarówno

poprzez ich dodanie na taśmowy podajnik kruszywa, jak
również bezpośrednio do mieszalnika lub betonowozu dzięki
specjalnemu urządzeniu dozującemu. Podczas produkcji
należy zwrócić szczególną uwagę na nie rozdzielanie lub
aglomerację włókien w mieszance betonowej. Najlepsze
efekty uzyskuje się podając MasterFiber 012 do stref mieszalnika o najwyższych siłach ścinających. Zalecany minimalny czas mieszania wynosi 90 ÷ 120 sekund. W przypadku
bardzo dużej ilości włókna czas mieszania powinien być
wydłużony.

ZASTOSOWANIE

Włókna mogą być wykorzystane przy produkcji:
• posadzek betonowych,
• płyt stropowych, zbiorników,
• elementów betonowych prefabrykowanych wykonywanych
zarówno w technologii wibroprasowanej jak i zalewanej.

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE

PN-EN 14889-2

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterFiber 012 nie są materiałem niebezpiecznym.
Stosowanie produktu zgodnie z przeznaczeniem i przy
zachowaniu ogólnych zasad BHP nie wpływa negatywnie na
zdrowie.
Zgodnie z UE 1272 (CLP) karta charakterystyki nie jest
wymagana.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy

Poliolefina

Kolor

Bezbarwny

Gęstość

0,91 kg/dm3

Kształt podłużny włókna

Proste

Kształt przekroju poprzecznego włókna

Okrągłe

Średnica

30 ÷ 35 µm

Długość

12 mm

Temperatura topnienia

150 ÷ 170 °C

Magazynowanie i Transport
Minimalny okres przydatności

48 miesięcy
Oryginalne opakowanie w temperaturze 5°C do +30ºC
Chronić przed pożarem

Warunki przechowywania
Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR

Nieklasyfikowany jako niebezpieczny

Rodzaje opakowań

Pudło kartonowe 18 kg - 30 x 0,6 kg lub 20 x 0,9 kg

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
Informator Techniczny
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MasterFiber 080
Polimerowe mikrowłókna klasy Ia, zgodne z PN-EN 14889-2
SPOSÓB DZIAŁANIA

MasterFiber 080 są polimerowymi mikrowłóknami, które po
dodaniu do mieszanki współdziałają ze sobą tworząc przestrzenną sieć wzmacniającą stwardniały beton.

WŁAŚCIWOŚCI

Mikrowłókna MasterFiber 080:
• ograniczają napięcie wewnątrz betonu wywołane skurczem
plastycznym zmniejszając ryzyko wystąpienia spękań,
• powstrzymują łuszczenie się betonu w wyniku działania
ognia, po przez redukcję ciśnienia wewnątrz konstrukcji,
spowodowanej wzrostem temperatury wody pozostałej
w przestrzeni porów,
• redukują zjawisko bleedingu w mieszance,
• stabilizują elementy wibroprasowane (np. kręgi, wloty
studni) nie dopuszczając do ich kruszenia i łamania się
jeszcze przed związaniem betonu,
• podnoszą trwałość elementów betonowych,
• nie wpływają na jakość wykończenia powierzchni,
• w łatwy sposób rozprowadzają się w mieszance
betonowej,
• są odporne na środowisko kwaśne i zasadowe,
• nie korodują.

SPOSÓB STOSOWANIA

Zalecane dozowanie to 0,6 ÷ 3,0 kg na 1 m3 w zależności od
wymaganych właściwości dla stwardniałego betonu.
Poprawna dyspersja włókien może być osiągnięta, zarówno

poprzez ich dodanie na taśmowy podajnik kruszywa, jak
również bezpośrednio do mieszalnika lub betonowozu dzięki
specjalnemu urządzeniu dozującemu. Podczas produkcji
należy zwrócić szczególną uwagę na nierozdzielanie lub
aglomerację włókien w mieszance betonowej. Najlepsze
efekty uzyskuje się podając MasterFiber 080 do stref mieszalnika o najwyższych siłach ścinających. Zalecany minimalny czas mieszania wynosi 90 ÷ 120 sekund. W przypadku
bardzo dużej ilości włókna czas mieszania powinien być
wydłużony.

ZASTOSOWANIE

Włókna mogą być wykorzystane przy produkcji:
• posadzek betonowych,
• płyt stropowych, zbiorników,
• elementów betonowych prefabrykowanych wykonywanych
zarówno w technologii wibroprasowanej jak i zalewanej,
• elementów z wymaganiami odporności ogniowej.

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE

PN-EN 14889-2

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterFiber 080 nie są materiałem niebezpiecznym.
Stosowanie produktu zgodnie z przeznaczeniem i przy
zachowaniu ogólnych zasad BHP nie wpływa negatywnie na
zdrowie.
Zgodnie z UE 1272 (CLP) karta charakterystyki nie jest
wymagana.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy

Poliolefina

Kolor

Bezbarwny

Gęstość

0,91 kg/dm3

Kształt podłużny włókna

Proste

Kształt przekroju poprzecznego włókna

Okrągłe

Średnica

18 µm

Długość

6 mm

Temperatura topnienia

160 ÷ 170 °C

Magazynowanie i Transport
Minimalny okres przydatności

48 miesięcy
Oryginalne opakowanie w temperaturze 5°C do +30ºC
Chronić przed pożarem

Warunki przechowywania
Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR

Nieklasyfikowany jako niebezpieczny

Rodzaje opakowań

Pudło kartonowe 18 kg - 30 x 0,6 kg lub 20 x 0,9 kg

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
Informator Techniczny
Domieszki i dodatki do betonu, budownictwo podziemne
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MasterFiber 151 SPA
Polimerowe makrowłókna klasy II zgodne z PN-EN 14889-2
SPOSÓB DZIAŁANIA

SPOSÓB STOSOWANIA

MasterFiber 151 SPA są płaskimi włóknami kopolimerowymi
na bazie poliolefiny, które mogą być wykorzystane jako rozproszone zbrojenie konstrukcyjne, zarówno dla betonów
natryskowych jak i tradycyjnych. Włókna równomiernie rozprowadzają się w mieszance, co ułatwia stworzenie
w matrycy betonowej efektywnie działającej siatki zbrojeniowej podnoszącej parametry mechaniczne konstrukcji.

WŁAŚCIWOŚCI

Włókna MasterFiber 151 SPA:
• zwiększają trwałość konstrukcji betonowych, ograniczając
ryzyko powstawania pęknięć oraz poprawiając charakterystykę pochłaniania energii,
• mogą być wykorzystane jako rozproszone zbrojenie konstrukcyjne w miejsce siatek zbrojeniowych lub włókien stalowych,
• ograniczają straty materiału poprzez minimalizowanie odbicia w betonie natryskowym,
• w niewielkim stopniu wpływają na konsystencję mieszanki
betonowej,
• są odporne na środowisko kwaśne oraz zasadowe,
• w znacznie mniejszym stopniu zużywają elementy betonowozów, pomp czy mieszalnika niż włókna stalowe,
• pozwalają na skrócenie czasu realizacji inwestycji
w porównaniu do tradycyjnego zbrojenia.

Zalecane dozowanie to 2,0 ÷ 10,0 kg/m3 w zależności od wymaganych właściwości mechanicznych dla stwardniałego betonu.
Poprawna dyspersja włókien może być osiągnięta, zarówno
poprzez ich dodanie na taśmowy podajnik kruszywa, jak również bezpośrednio do mieszalnika lub betonowozu dzięki specjalnemu urządzeniu dozującemu. Podczas produkcji należy
zwrócić szczególną uwagę na nierozdzielanie lub aglomerację
włókien w mieszance betonowej. Najlepsze efekty uzyskuje
się podając MasterFiber 151 SPA do stref mieszalnika o najwyższych siłach ścinających. Zalecany minimalny czas mieszania wynosi 120 ÷ 180 sekund. W przypadku bardzo dużej
ilości włókna czas mieszania powinien być wydłużony.

ZASTOSOWANIE

Włókna mogą być wykorzystane przy produkcji:
• mieszanek dla betonu natryskowego,
• betonów konstrukcyjnych.

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE

PN-EN 14889-2

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterFiber 151 SPA nie są materiałem niebezpiecznym.
Stosowanie produktu zgodnie z przeznaczeniem i przy zachowaniu ogólnych zasad BHP nie wpływa negatywnie na zdrowie.
Zgodnie z UE 1272 (CLP) karta charakterystyki nie jest wymagana.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy
Kolor
Gęstość
Kształt podłużny włókna
Kształt przekroju poprzecznego włókna
Średnica
Długość
Wytrzymałość na rozciąganie
Moduł elastyczności
Temperatura topnienia
Wpływ na konsystencję mieszanki betonowej
Czas Ve-be mieszanki z włóknami
Czas Ve-be mieszanki bez włókien
Wytrzymałość resztkowa
1,5 MPa dla CMOD = 0,5 mm
1,0 MPa dla CMOD = 3,5 mm
Magazynowanie i Transport
Minimalny okres przydatności

Poliolefina
Bezbarwne
0,91 kg/dm3
Proste
Płaskie
0,85 mm +/- 50%
50 mm +/- 10%
490 MPa +/- 15%
4000 MPa +/- 15%
160 ÷ 167ºC
4 kg/m3
8s
6s
Ilość włókna potrzebna do spełnienia wymagań
4 kg/m3
4 kg/m3
48 miesięcy
Oryginalne opakowanie w temperaturze 5ºC do +30ºC
Chronić przed pożarem
Nieklasyfikowany jako niebezpieczny
Worek – 6 kg

Warunki przechowywania
Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR
Rodzaje opakowań

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
Informator Techniczny
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MasterFiber 230
Polimerowe makrowłókna klasy II zgodne z PN-EN 14889-2
SPOSÓB DZIAŁANIA

MasterFiber 230 są makrowłóknami polimerowymi, które mogą
być wykorzystane jako rozproszone zbrojenie konstrukcyjne. Ich
falisty kształt poprawia kotwienie w matrycy betonowej.
Włókna są szczególnie przydatne w środowiskach gdzie
wymaga się wysokiej odporności chemicznej na działanie
agresywnego środowiska korozyjnego.

WŁAŚCIWOŚCI

Włókna MasterFiber 230:
• zwiększają wytrzymałość na rozciąganie betonu,
• poprawiają przenoszenie naprężeń rozciągających oraz
mostkowanie rys w betonie,
• zmniejszają ryzyko powstawania pęknięć poprzez ograniczenia odkształceń, na skutek skurczu wysychania, gradientu temperatur czy obciążeń mechanicznych,
• mogą być wykorzystane jako rozproszone zbrojenie konstrukcyjne w miejsce siatek zbrojeniowych lub włókien stalowych,
• są odporne na środowisko kwaśne oraz zasadowe,
• nie korodują,
• w znacznie mniejszym stopniu zużywają elementy betonowozów, pomp czy mieszalnika niż włókna stalowe.

SPOSÓB STOSOWANIA

Zalecane dozowanie to 1,0–10,0 kg/m3 w zależności od wyma-

ganych właściwości mechanicznych dla stwardniałego betonu.
Poprawna dyspersja włókien może być osiągnięta, zarówno
poprzez ich dodanie na taśmowy podajnik kruszywa, jak również bezpośrednio do mieszalnika lub betonowozu dzięki specjalnemu urządzeniu dozującemu. Podczas produkcji należy
zwrócić szczególną uwagę na nie rozdzielanie lub aglomerację
włókien w mieszance betonowej. Najlepsze efekty uzyskuje
się podając MasterFiber 230 do stref mieszalnika o najwyższych siłach ścinających. Zalecany minimalny czas mieszania
wynosi 90–120 sekund. W przypadku bardzo dużej ilości
włókna czas mieszania powinien być wydłużony.

ZASTOSOWANIE

Włókna mogą być wykorzystane przy produkcji:
• betonowych posadzek przemysłowych,
• prefabrykowanych elementów betonowych,
• nawierzchni betonowych.

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE

PN-EN 14889-2

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterFiber 230 nie są materiałem niebezpiecznym.
Stosowanie produktu zgodnie z przeznaczeniem i przy zachowaniu ogólnych zasad BHP nie wpływa negatywnie na zdrowie.
Zgodnie z UE 1272 (CLP) karta charakterystyki nie jest wymagana.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy
Kolor
Gęstość
Kształt podłużny włókna
Kształt przekroju poprzecznego włókna
Średnica
Długość
Wytrzymałość na rozciąganie
Moduł elastyczności
Moduł Younga
Temperatura topnienia
Temperatura zapłonu
Absorpcja wody
Wpływ na konsystencję mieszanki betonowej
Czas Ve-be mieszanki z włóknami
Czas Ve-be mieszanki bez włókien
Wytrzymałość resztkowa
1,5 MPa dla CMOD = 0,5 mm
1,0 MPa dla CMOD = 3,5 mm
Magazynowanie i Transport
Minimalny okres przydatności

Poliolefina
Czarny
0,91 kg/dm3
Falowane
Eliptyczne
0,77 mm
30 mm
400 MPa
5000 MPa
> 6000 MPa
150–170ºC
350ºC
0%
4 kg/m3
8s
6s
Ilość włókna potrzebna do spełnienia wymagań
4 kg/m3
4 kg/m3
48 miesięcy
Oryginalne opakowanie w temperaturze 5ºC do +30ºC
Chronić przed pożarem
Nieklasyfikowany jako niebezpieczny
Worek – 5 kg

Warunki przechowywania
Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR
Rodzaje opakowań

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
Informator Techniczny
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MasterFiber 235 SPA
Polimerowe makrowłókna klasy II zgodne z PN-EN 14889-2
SPOSÓB DZIAŁANIA

MasterFiber 235 SPA są makrowłóknami polimerowymi,
które mogą być wykorzystane jako rozproszone zbrojenie
konstrukcyjne. Odpowiedni kształt poprawia kotwienie
w matrycy betonowej.
Włókna są szczególnie przydatne w środowiskach, gdzie
wymaga się wysokiej odporności chemicznej na działanie
agresywnego środowiska korozyjnego.

WŁAŚCIWOŚCI

Włókna MasterFiber 235 SPA:
• zwiększają wytrzymałość na rozciąganie betonu,
• poprawiają przenoszenie naprężeń rozciągających oraz
mostkowanie rys w betonie,
• zmniejszają ryzyko powstawania pęknięć poprzez ograniczenia odkształceń, na skutek skurczu wysychania, gradientu temperatur czy obciążeń mechanicznych,
• mogą być wykorzystane jako rozproszone zbrojenie konstrukcyjne w miejsce siatek zbrojeniowych lub włókien stalowych,
• są odporne na środowisko kwaśne oraz zasadowe,
• nie korodują,
• w znacznie mniejszym stopniu zużywają elementy betonowozów, pomp czy mieszalnika niż włókna stalowe.

SPOSÓB STOSOWANIA

Zalecane dozowanie to 1,0–10,0 kg/m3 w zależności od wyma-

ganych właściwości mechanicznych dla stwardniałego betonu.
Poprawna dyspersja włókien może być osiągnięta, zarówno
poprzez ich dodanie na taśmowy podajnik kruszywa, jak również bezpośrednio do mieszalnika lub betonowozu dzięki specjalnemu urządzeniu dozującemu. Podczas produkcji należy
zwrócić szczególną uwagę na nierozdzielanie lub aglomerację
włókien w mieszance betonowej. Najlepsze efekty uzyskuje
się podając MasterFiber 235 SPA do stref mieszalnika o najwyższych siłach ścinających. Zalecany minimalny czas mieszania wynosi 90–120 sekund. W przypadku bardzo dużej
ilości włókna czas mieszania powinien być wydłużony.

ZASTOSOWANIE

Włókna mogą być wykorzystane przy produkcji:
• betonowych posadzek przemysłowych,
• prefabrykowanych elementów betonowych,
• nawierzchni betonowych.

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE

PN-EN 14889-2

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterFiber 235 SPA nie są materiałem niebezpiecznym.
Stosowanie produktu zgodnie z przeznaczeniem i przy zachowaniu ogólnych zasad BHP nie wpływa negatywnie na zdrowie.
Zgodnie z UE 1272 (CLP) karta charakterystyki nie jest wymagana.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy
Kolor
Gęstość
Kształt podłużny włókna
Kształt przekroju poprzecznego włókna
Średnica
Długość
Wytrzymałość na rozciąganie
Moduł elastyczności
Moduł Younga
Temperatura topnienia
Temperatura zapłonu
Absorpcja wody
Wpływ na konsystencję mieszanki betonowej
Czas Ve-be mieszanki z włóknami
Czas Ve-be mieszanki bez włókien
Wytrzymałość resztkowa
1,5 MPa dla CMOD = 0,5 mm
1,0 MPa dla CMOD = 3,5 mm
Magazynowanie i Transport
Minimalny okres przydatności

Poliolefina
Biały
0,91 kg/dm3
Wytłaczane
Nieregularny
0,70 mm
30 mm
500 MPa
6000 MPa
> 8000 MPa
150–170ºC
350ºC
0%
5 kg/m3
14 s
9s
Ilość włókna potrzebna do spełnienia wymagań
5 kg/m3
5 kg/m3
48 miesięcy
Oryginalne opakowanie w temperaturze 5ºC do +30ºC
Chronić przed pożarem
Nieklasyfikowany jako niebezpieczny
Worek – 3 kg

Warunki przechowywania
Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR
Rodzaje opakowań

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
Informator Techniczny
Domieszki i dodatki do betonu, budownictwo podziemne

82
105

Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32‑400 Myślenice
tel. +48 12 372 80 00
fax +48 12 372 80 10
www.master‑builders‑solutions.com/pl
budownictwo@mbcc‑group.com

«

1. marker dział TDS
WSTĘP
domieszki
uplastyczniające

domieszki
upłynniające

domieszki
napowietrzające

SPIS TREŚCI

KARTY TECHNICZNE
dom. przyspieszające
i opóźniające

»

BUDOWNICTWO PODZIEMNE

dom. uszczelniające
i ograniczające skurcz

pielęgnacja
betonu

środki
antyadhezyjne

KOMPENDIUM WIEDZY

dom. do wyrobów
wibroprasowanych

włókna do betonu
i zapraw

zastosowania
specjalne

WŁóKNA DO BETONU I ZAPRAW

MasterFiber 240
Polimerowe makrowłókna klasy II zgodne z PN-EN 14889-2
SPOSÓB DZIAŁANIA

MasterFiber 240 są makrowłóknami polimerowymi, które mogą
być wykorzystane jako rozproszone zbrojenie konstrukcyjne. Ich
falisty kształt poprawia kotwienie w matrycy betonowej.
Włókna są szczególnie przydatne w środowiskach gdzie
wymaga się wysokiej odporności chemicznej na działanie
agresywnego środowiska korozyjnego.

WŁAŚCIWOŚCI

Włókna MasterFiber 240:
• zwiększają wytrzymałość na rozciąganie betonu,
• poprawiają przenoszenie naprężeń rozciągających oraz
mostkowanie rys w betonie,
• zmniejszają ryzyko powstawania pęknięć poprzez ograniczenia odkształceń, na skutek skurczu wysychania, gradientu temperatur czy obciążeń mechanicznych,
• mogą być wykorzystane jako rozproszone zbrojenie konstrukcyjne w miejsce siatek zbrojeniowych lub włókien stalowych,
• są odporne na środowisko kwaśne oraz zasadowe,
• nie korodują,
• w znacznie mniejszym stopniu zużywają elementy betonowozów, pomp czy mieszalnika niż włókna stalowe.

SPOSÓB STOSOWANIA

Zalecane dozowanie to 1,0 ÷ 10,0 kg/m3 w zależności od wymaganych właściwości mechanicznych dla stwardniałego betonu.

Poprawna dyspersja włókien może być osiągnięta, zarówno
poprzez ich dodanie na taśmowy podajnik kruszywa, jak również bezpośrednio do mieszalnika lub betonowozu dzięki specjalnemu urządzeniu dozującemu. Podczas produkcji należy
zwrócić szczególną uwagę na nie rozdzielanie lub aglomerację
włókien w mieszance betonowej. Najlepsze efekty uzyskuje
się podając MasterFiber 240 do stref mieszalnika o najwyższych siłach ścinających. Zalecany minimalny czas mieszania
wynosi 90 ÷ 120 sekund. W przypadku bardzo dużej ilości
włókna czas mieszania powinien być wydłużony.

ZASTOSOWANIE

Włókna mogą być wykorzystane przy produkcji:
• betonowych posadzek przemysłowych,
• prefabrykowanych elementów betonowych,
• nawierzchni betonowych.

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE

PN-EN 14889-2

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterFiber 240 nie są materiałem niebezpiecznym.
Stosowanie produktu zgodnie z przeznaczeniem i przy zachowaniu ogólnych zasad BHP nie wpływa negatywnie na zdrowie.
Zgodnie z UE 1272 (CLP) karta charakterystyki nie jest
wymagana.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy
Kolor
Gęstość
Kształt podłużny włókna
Kształt przekroju poprzecznego włókna
Średnica
Długość
Wytrzymałość na rozciąganie
Moduł elastyczności
Moduł Younga
Temperatura topnienia
Temperatura zapłonu
Absorpcja wody
Wpływ na konsystencję mieszanki betonowej
Czas Ve-be mieszanki z włóknami
Czas Ve-be mieszanki bez włókien
Wytrzymałość resztkowa
1,5 MPa dla CMOD = 0,5 mm
1,0 MPa dla CMOD = 3,5 mm
Magazynowanie i Transport
Minimalny okres przydatności

Poliolefina
Czarny
0,91 kg/dm3
Falowane
Eliptyczne
0,77 mm
40 mm
400 MPa
5000 MPa
> 6000 MPa
150 ÷ 170 °C
350 °C
0%
4 kg/m3
8s
6s
Ilość włókna potrzebna do spełnienia wymagań
4 kg/m3
4 kg/m3
48 miesięcy
Oryginalne opakowanie w temperaturze 5°C do +30ºC
Chronić przed pożarem
Nieklasyfikowany jako niebezpieczny
Worek – 5 kg

Warunki przechowywania
Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR
Rodzaje opakowań

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
Informator Techniczny
Domieszki i dodatki do betonu, budownictwo podziemne
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MasterFiber 320
Polimerowe makrowłókna klasy II (PN-EN 14889-2)
SPOSÓB DZIAŁANIA

MasterFiber 320 są makrowłóknami polimerowymi, które
mogą być wykorzystane jako rozproszone zbrojenie konstrukcyjne w betonach, zaprawach lub insektach. Włókno składa
się z kilku włókien skręconych w wiązkę.
Włókna są szczególnie przydatne w środowiskach, gdzie
wymaga się wysokiej odporności chemicznej na działanie
agresywnego środowiska korozyjnego.

włókna czas mieszania powinien być wydłużony.

ZASTOSOWANIE

Włókna mogą być wykorzystane przy produkcji:
• betonowych posadzek przemysłowych,
• prefabrykowanych elementów betonowych,
• nawierzchni betonowych.

WŁAŚCIWOŚCI

Włókna MasterFiber 320:
• zwiększają wytrzymałość na rozciąganie betonu,
• poprawiają przenoszenie naprężeń rozciągających oraz
mostkowanie rys w betonie,
• zmniejszają ryzyko powstawania pęknięć poprzez ograniczenia odkształceń, na skutek skurczu wysychania, gradientu temperatur czy obciążeń mechanicznych,
• mogą być wykorzystane jako rozproszone zbrojenie konstrukcyjne w miejsce siatek zbrojeniowych lub włókien stalowych,
• są odporne na środowisko kwaśne oraz zasadowe,
• nie korodują,
• w znacznie mniejszym stopniu zużywają elementy betonowozów, pomp czy mieszalnika niż włókna stalowe.

SPOSÓB STOSOWANIA

Zalecane dozowanie to 1,0–4,0 kg/m3 w zależności od wymaganych właściwości mechanicznych dla stwardniałego betonu.
Poprawna dyspersja włókien może być osiągnięta, zarówno
poprzez ich dodanie na taśmowy podajnik kruszywa, jak również bezpośrednio do mieszalnika lub betonowozu dzięki specjalnemu urządzeniu dozującemu. Podczas produkcji należy
zwrócić szczególną uwagę na nierozdzielanie lub aglomerację
włókien w mieszance betonowej. Najlepsze efekty uzyskuje
się podając MasterFiber 320 do stref mieszalnika o najwyższych siłach ścinających. Zalecany minimalny czas mieszania
wynosi 90–120 sekund. W przypadku bardzo dużej ilości

Włókno spełnia wymagania zharmonizowanej europejskiej normy
produktowej EN 14889-2: 2006-11 „Włókna do betonu, Część 2
– Włókna polimerowe” i jest odpowiednio certyfikowane.

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE

PN-EN 14889-2

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterFiber 320 nie są materiałem niebezpiecznym.
Stosowanie produktu zgodnie z przeznaczeniem i przy zachowaniu ogólnych zasad BHP nie wpływa negatywnie na zdrowie.
Zgodnie z UE 1272 (CLP) karta charakterystyki nie jest wymagana.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy
Kolor
Gęstość
Średnica
Długość
Wytrzymałość na rozciąganie
Moduł elastyczności
Temperatura topnienia
Magazynowanie i Transport
Minimalny okres przydatności

Poliolefina
Szary
0,91 kg/dm3
0,70 mm
54 mm
500 MPa
5500 MPa
150–170ºC
48 miesięcy
Oryginalne opakowanie w temperaturze 5ºC do +30ºC
Chronić przed pożarem
Nieklasyfikowany jako niebezpieczny
Worek – 1 kg

Warunki przechowywania
Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR
Rodzaje opakowań

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
Informator Techniczny
Domieszki i dodatki do betonu, budownictwo podziemne
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MasterCast EH 550
Domieszka do produkcji betonu ekspansywnego
SPOSÓB DZIAŁANIA

wytrzymałości związany z powstającym gazem zmniejszającym gęstość betonu.
MasterCast EH 550 powoduje lekkie opóźnienie wiązania
betonu.

MasterCast EH 550 w kontaktu z zaczynem cementowym
wytwarza gaz powodujący powstanie mikroporów, dzięki
czemu wzrasta objętość mieszanki betonowej lub zaprawy,
a w przypadku mniejszych dozowań możliwa jest redukcja
skurczu.

ZASTOSOWANIE

WŁAŚCIWOŚCI

Wykorzystanie MasterCast EH 550 umożliwia:
• produkcję betonów, zapraw oraz iniektów o ograniczonym
skurczu, ograniczając ryzyko spękań obniżających jakość
betonu, stwardniałych iniektów i zapraw,
• produkcję betonów, zapraw oraz iniektów ekspansywnych
umożliwiających efektywne wypełnianie trudno dostępnych
miejsc takich jak szczeliny po pęknięciach,
• produkcję betonów mieszanek betonowych, zapraw i iniektów o mniejszej skłonności do segregacji i bleedingu
w wyniku powstałego gazu,
• wyeliminowania lub ograniczenia kosztownych metod uzupełniania ubytków metodą ciśnieniowego iniektowania.

SPOSÓB STOSOWANIA

Zalecane dozowanie 0,2 ÷ 2,0% w stosunku do masy
cementu. Na podstawie doświadczeń ustalono optymalną
dozę domieszki na poziomie 0,4 ÷ 0,8%, jednak wymagana
ilość domieszki zależy od pożądanych efektów i musi zostać
ustalona na podstawie wstępnych badań dla mieszanki.
MasterCast EH 550 należy wprowadzić do wstępnie wymieszanej zaprawy, iniektu lub mieszanki betonowej i zapewnić
intensywne mieszanie do czasu pełnej homogenizacji.
Domieszkę należy wprowadzać do mieszanki w możliwie jak
najkrótszym czasie przed jej wbudowaniem, co zapewni maksymalną efektywność działania.
Podczas projektowania betonu należy uwzględnić spadek

Domieszka może być wykorzystana do produkcji wszystkich
rodzajów mieszanek betonowych, zapraw i iniektów cementowych o właściwościach ekspansywnych lub o niskim skurczu. MasterCast EH 550 jest szczególnie przydatny
w przypadku:
• konieczności wypełnienia mieszanką betonową, zaprawą
iniektem trudno dostępnych miejsc jak szczeliny, ubytki
w konstrukcjach i gruncie, wąskie prześwity pomiędzy szalunkami, otuliny dla naprawianych konstrukcji. Efekt ekspansji pozwoli na całkowicie wypełnienie wąskich elementów, szczelin, ubytków zabezpieczając w ten sposób
konstrukcje lub stabilizując i wzmacniając je,
Dla zapewnienia pożądanej konsystencji należy zastosować
domieszki plastyfikujące serii MasterPozzolith BV lub upłynniające MasterRheobuild, MasterPozzolith lub
MasterGlenium. MasterCast EH 550 może być stosowany
w połączeniu z domieszkami przyspieszającymi
MasterPozzolith 501 HE, Master X-SEED 100.

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE

PN-EN 934-4 T1

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterCast EH 550 nie jest substancją niebezpieczną zgodnie z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy

Proszek glinowy, plastyfikator

Forma

Proszek

Kolor

Jasno brązowy

Gęstość (w 20°C)

0,92 kg/cm3

Zawartość chlorków

≤ 0,1% masy

Magazynowanie i Transport
Minimalny okres przydatności
Warunki przechowywania

12 miesięcy
Oryginalne pojemniki w temperaturze 5°C do +30ºC. Chronić przed
wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.

Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR

Nieklasyfikowany jako niebezpieczny

Rodzaje opakowań

Pudełka kartonowe 25 kg (worki po 0,5 kg), Worki 0,5 kg

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
Informator Techniczny
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ZASTOSOWANIA SPECJALNE

MasterCell 285
Syntetyczny środek do produkcji lekkich betonów i zapraw
SPOSÓB DZIAŁANIA

z zaprawą lub betonem.

WŁAŚCIWOŚCI

Domieszka może być wykorzystana do produkcji:
• lekkich zapraw cementowych,
• lekkich betonów,
• materiałów o bardzo dobrej izolacyjności cieplnej oraz
akustycznej.

MasterCell 285 jest środkiem, który przy pomocy generatora
tworzy trwałą i stabilną w czasie pianę przy pomocy której
możliwa jest produkcja betonów i zapraw o niskiej gęstości.
Wykorzystanie MasterCell 285 pozwala na produkcję betonu
i zapraw o gęstości 400 do 1600 kg/m3, które charakteryzują
się:
• Wysoką izolacyjnością cieplną,
• Dobrą izolacyjnością akustyczną.

SPOSÓB STOSOWANIA

Zalecane wynosi 0,5% masy cementu.
Najlepsze efekty uzyskuje się przy wymieszaniu MasterCell
285 z woda w stosunku 1:25, a następnie wytworzeniu piany
przy pomocy specjalnego generatora lub pistoletu. Tak przygotowaną pianę o gęstości 40 ÷ 60 kg/m 3, miesza się

ZASTOSOWANIE

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE

Aprobata DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) nr.
Z-3.211-1644

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterCell 285 jest substancją niebezpieczną zgodnie z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy

Surfaktanty

Forma

Ciecz

Kolor

Bezbarwny

Gęstość (w 20°C)

1,02 ± 0,01 g/cm3

pH (w 20°C):

7,5 ÷ 11,5

Zawartość chlorków

≤ 0,1% masy

Magazynowanie i Transport
Minimalny okres przydatności
Warunki przechowywania

12 miesięcy
Oryginalne pojemniki w temperaturze 5°C do +30ºC. Chronić przed
bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.

Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR

Nieklasyfikowany jako niebezpieczny

Rodzaje opakowań

Beczka – 200 kg; Kanister – 20 kg

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
Informator Techniczny
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ZASTOSOWANIA SPECJALNE

MasterEmaco N 015
Uniwersalna zaprawa naprawcza na bazie cementu o czasie obróbki 15 min.
SPOSÓB DZIAŁANIA

MasterEmaco N 015 jest jednokomponentową uniwersalną
zaprawą do napraw, reprofilowania i wyrównywania na bazie
spoiwa cementowego, piasku kwarcowego z odpowiednio
dobranymi włóknami, polimerami oraz dodatkami uszlachetniającymi. Taka kombinacja pozwala uzyskać uniwersalne właściwości przy ograniczonym ryzyku wystąpienia pęknięć i zarysowań.
Po wymieszaniu z wodą powstaje zaprawa o bardzo uniwersalnych możliwościach zastosowania, którą cechuje łatwość
i duży komfort użycia przy wykonywaniu warstwy o grubości
do 2 mm.

WŁAŚCIWOŚCI

Zaprawa MasterEmaco N 015 charakteryzuje:
• wysoką wytrzymałością wczesną i końcową,
• wysoką szczelnością,
• zmniejszoną podatnością na pęknięcia oraz zarysowania
dzięki ograniczonemu skurczowi,
• dużą łatwością w nakładaniu oraz obróbce nawet w przypadku powierzchni pionowych.

SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowanie zaprawy:
MasterEmaco N 015 możne być przygotowane przy użyciu
mieszadła w postaci nasadki na wiertarkę lub mieszalnika
z wymuszonym obiegiem mieszania. Zaprawę należy mieszać do momentu uzyskania jednorodnej bez grudkowej
masy. Ilość wody należy dodawać do uzyskania pożądanej
konsystencji jednak nie więcej niż 6,0 L/25 kg zaprawy
(worek). Czas obróbki wynosi około 15 min w temp. 20°C.

ZASTOSOWANIE

Zaprawa MasterEmaco N 015 nadaje się do strukturalnych
napraw betonu takich jak:
• stropy, powierzchnie, narożniki i krawędzie balkonów,
• podokienniki, nadproża drzwiowe i okienne oraz belki
poprzeczne w obiektach mieszkalnych i przemysłowych,
• elewacje,
• prefabrykaty betonowe,
• belki wspornikowe,
oraz wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność ręcznej
naprawy i reprofilowania konstrukcji betonowych.

Przygotowanie podłoża:
Powierzchnia musi być wolna od powłok zmniejszających
przyczepność (np. oleje, wosk, resztki farb), pyłów, luźnych
lub kruchych części matrycy betonowej. Przed naniesieniem
MasterEmaco N 015 podłoże musi zostać wstępnie zwilżone
(nie później niż 2 godziny przez nałożeniem zaprawy) i utrzymane w stanie wilgotnym. W momencie nakładania
powierzchnia powinna być matowo wilgotna.

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE

PN-EN 988-1

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterEmaco N 015 jest substancją niebezpieczną zgodnie
z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy
Forma
Kolor
pH
Uziarnienie
Temperatura stosowania
Reakcja na ogień
Przyczepność
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej µ
Współczynnik λ 10,dry
Współczynnik λ 10,dry
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach
Klasa absorpcji kapilarnej
Magazynowanie i Transport
Minimalny okres przydatności
Warunki przechowywania
Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR
Rodzaje opakowań

Cement portlandzki, piasek kwarcowy
Proszek
szary
12,5
0 ÷ 0,2 mm
≥ +5ºC
Klasa E
≥ 0,08 N/mm2
≤ 25
≤ 0,61 W/(m·K) dla P=50%
≤ 0,66 W/(m·K) dla P=90%
> 6 N/mm2 – klasa wytrzymałości CS IV
W0
6 miesięcy
Oryginalne opakowania, chronić przed wilgocią
Nieklasyfikowany jako niebezpieczny
Worki – 25 kg

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
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ZASTOSOWANIA SPECJALNE

MasterEmaco N 305 FC
Wyrównująca zaprawa do wykończenia powierzchni betonowych zgodnie z normą EN 1504-3,
o grubości 1-5 mm
SPOSÓB DZIAŁANIA

MasterEmaco N 305 FC to jednoskładnikowa, modyfikowana
polimerami, standardowo wiążąca, drobnoziarnista zaprawa
wyrównująca do końcowych prac naprawczych. Jest to
gotowy do użycia materiał zawierający specjalne cementy,
dobrze uziarnione piaski i specjalnie dobrane polimery
zmniejszające skurcz i poprawiające właściwości fizyczne
oraz właściwości związane z nakładaniem.

SPOSÓB STOSOWANIA

• Dla każdego worka MasterEmaco N 305 FC o masie 25 kg
należy wlać ok. 4,00-4,25 l czystej wody do odpowiedniego
kubła do mieszania. Dodawać MasterEmaco N 305 FC,
• ciągle mieszając wolnoobrotowym mieszadłem spiralnym
przez co najmniej 3-4 minuty, do uzyskania jednolitej mieszaniny pozbawionej grudek. Aby dostosować konsystencję, dodać pozostałą ilość wody zarobowej i ponownie
lekko zamieszać.
• Nie przekraczać maksymalnej ilości wody.

SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża:
• konieczne jest zwilżenie powierzchni z wystarczającym
wyprzedzeniem i utrzymywanie jej w wilgotnym stanie, bez
zastoisk wody, aż do nałożenia produktu,
• do napraw konstrukcyjnych należy używać specjalnej
zaprawy z systemu MasterEmaco.
Przygotowanie zaprawy:
• dla każdego worka MasterEmaco N 305 FC o masie 25 kg

należy wlać ok. 4,00-4,25 l czystej wody do odpowiedniego
kubła do mieszania, dodać MasterEmaco N 305 FC,
• ciągle mieszając wolnoobrotowym mieszadłem spiralnym
przez co najmniej 3-4 minuty do uzyskania jednolitej mieszaniny pozbawionej grudek. Aby dostosować konsystencję, dodać pozostałą ilość wody zarobowej i ponownie
lekko zamieszać,
• nie przekraczać maksymalnej ilości wody.

ZASTOSOWANIE

• Drobnoziarnista zaprawa wyrównująca do niekonstrukcyjnych napraw betonu na powierzchniach pionowych i sufitach, odpowiednia do naprawy obiektów inżynieryjnych
i konstrukcji mostów zgodnie z normą EN 1504-3, o grubości od 1 do 5 mm.
• Nadaje się do napraw konstrukcji narażonych na obciążenia dynamiczne (np. do naprawy powierzchni belek
poprzecznych mostów) oraz innych napraw powierzchniowych konstrukcji betonowych takich jak mury oporowe,
słupy, zbiorniki itd.
• Służy do zespojenia powierzchni oraz jako podłoże dla
dalszych systemów ochrony powierzchni i powlekających.

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterEmaco N 015 jest substancją niebezpieczną zgodnie
z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

Właściwości fizyko-chemiczne
Parametr

Norma

Dane

Jednostka

Baza chemiczna

-

cement

-

Kolor

-

szary/jasnoszary

-

Uziarnienie maksymalne

-

0,5

mm

EN 1015-17

≤ 0,05

%

Grubość warstwy
minimalna
maksymalna

Zawartość jonów chlorkowych

-

1,0
5,0

mm

Ilość wody zarobowej na worek 25 kg

-

ok. 4,0-4,25

l

Czas utwardzania

-

30-45

min

Czas wiązania
początek
koniec

-

75 do 100
120 do 180

min

-

+5 do +30

°C

EN 196

≥6

MPa

Temperatura nakładania (otoczenie i podłoże)
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach
Wytrzymałość na ściskanie
1 dzień
7 dni
28 dni

EN 12190

Przyczepność do betonu po 28 dniach

EN 1542

≥ 1,5

N/mm2

EN 13687-1

≥ 2,0

N/mm2

ČSN 731326 metoda (C)

10 g/m2

po 150 cyklach

Przyczepność do betonu po 28 dniach
po cyklicznym zamrażaniu-rozmrażaniu (50 cykli z zastosowaniem soli)
Odporność na wodę i działanie soli odladzającej po 28 dniach
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≥ 15
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≥ 35
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ZASTOSOWANIA SPECJALNE

MasterEmaco N 305 FC
Wyrównująca zaprawa do wykończenia powierzchni betonowych zgodnie z normą EN 1504-3,
o grubości 1-5 mm
Magazynowanie i Transport
Minimalny okres przydatności

6 miesięcy

Warunki przechowywania

Oryginalne opakowania, chronić przed wilgocią

Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR

Nieklasyfikowany jako niebezpieczny

Rodzaje opakowań

Worki – 25 kg

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
Informator Techniczny
Domieszki i dodatki do betonu, budownictwo podziemne
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ZASTOSOWANIA SPECJALNE

MasterFinish DF 880
Domieszka odpowietrzająca do betonu
SPOSÓB DZIAŁANIA

częścią wody zarobowej. Zalecany czas mieszania na mokro
wynosi 75 do 120 sekund (w zależności od rodzaju
mieszalnika).

MasterFinish DF 880 jest wysoce efektywną domieszką
odpowietrzającą, która ogranicza ilość powstającego powietrza w mieszance betonowej zarówno na etapie jej produkcji
jak i transportu, oraz ułatwia usuwanie porów w trakcie jej
układania i zagęszczania.

ZASTOSOWANIE

Domieszka może być wykorzystana do produkcji:
• betonu architektonicznego, od którego wymaga się wysokiej jakości powierzchni pozbawionej porów powietrznych,
• betonów wysokich wytrzymałości, UHPC, HPC zwiększając ich gęstość dzięki redukcji porowatości i uzyskując
wysokie wytrzymałości na ściskanie oraz zginanie.

WŁAŚCIWOŚCI

Wykorzystanie MasterFinish DF 880 znacznie zmniejsza
ilość powstających porów powietrznych, co wpływa na:
• poprawę jakości elementów betonowych,
• ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie kosztownych
zabiegów związanych z poprawą jakości konstrukcji
betonowych,
• zwiększenie gęstości betonu, dzięki czemu wzrasta jego
wytrzymałość i szczelność.

SPOSÓB STOSOWANIA

Zalecane dozowanie 0,1 ÷ 0,3% w stosunku do masy
cementu. Skuteczność MasterFinish DF 880 zależy od ilości
dodatku, temperatury, rodzaju cementu, zawartości drobnych
frakcji, zawartości wody, metody transportowania.
Wymagana ilość domieszki zależy od pożądanych efektów
i musi zostać ustalona na podstawie prób. Najlepsze efekty
uzyskuje gdy domieszka jest wprowadzana z ostatnią trzecią

Dla zapewnienia pożądanej konsystencji należy zastosować
domieszki plastyfikujące serii MasterPozzolith BV lub upłynniające MasterRheobuild, MasterPozzolith, MasterGlenium,
MasterEase lub MasterSure. MasterFinish DF 880 może być
stosowany w połączeniu z domieszkami opóźniającymi
MasterSet RT 431, MasterSet RT 433, przyspieszającymi
MasterPozzolith 501 HE, Master X-SEED 100.

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterFinish DF 880 nie jest substancją niebezpieczną zgodnie z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy

Pochodne kwasów tłuszczowych

Forma

Ciecz

Kolor

Żółtawobrązowy

Gęstość (w 20°C)

0,95 ± 0,02 g/cm3

pH (w 20°C)

4÷6
Magazynowanie i Transport

Minimalny okres przydatności
Warunki przechowywania

12 miesięcy
Oryginalne pojemniki w temperaturze 5°C do +30ºC. Chronić przed
bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.

Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR

Nieklasyfikowany jako niebezpieczny

Rodzaje opakowań

Kontener – 950 kg, Beczka – 200 kg, Kanister – 20 kg

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
Informator Techniczny
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ZASTOSOWANIA SPECJALNE

MasterFlow 901
Jednoskładnikowa, szybkotwardniejąca zaprawa
SPOSÓB DZIAŁANIA

MasterFlow 901 jest jednokomponentową szybkowiążącą
zaprawą na bazie spoiwa cementowego, piasku kwarcowego
z odpowiednio dobranymi polimerami oraz dodatkami uszlachetniającymi. Taka kombinacja pozwala uzyskać zaprawę
o wysokiej dynamice przyrostu wytrzymałości przy ograniczonym ryzyku wystąpienia pęknięć i zarysowań.
Po wymieszaniu z wodą powstaje zaprawa o płynnej konsystencji i wysokiej stabilności o bardzo uniwersalnych możliwościach
zastosowania, którą cechuje łatwość i duży komfort użycia.

WŁAŚCIWOŚCI

Zaprawa MasterFlow 901 charakteryzuje się:
• wysoką wytrzymałością wczesną i końcową,
• dużą płynnością dla zapewnienia pełnego zagęszczenia
nawet w obszarach z dużą ilością zbrojenia,
• wysoką stabilnością,
• bardzo niskim skurczem,
• odporność na zamrażanie-rozmrażanie również w środowisku środków odladzających,
• odporność na siarczany (XA2), karbonatyzację (XC4),
• wysoką odpornością na ścieranie (XM2),
• bardzo niską przepuszczalnością wody.

SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża:
Powierzchnia musi być wolne od powłok zmniejszających
przyczepność (np. oleje, wosk, resztki farb), pyłów, luźnych

lub kruchych części matrycy betonowej. Zaleca się stosowanie nieinwazyjnych/niewibracyjnych metod czyszczenia np.
piaskowania.
Przygotowanie zaprawy:
MasterFlow 901 możne być przygotowane przy użyciu mieszadła w postaci nasadki na wiertarkę lub mieszalnika
z wymuszonym obiegiem mieszania. Zaprawę należy mieszać intensywnie do momentu uzyskania jednorodnej bez
grudkowej masy przez minimum 5 do 6 min. Ilość wody
należy dodawać do uzyskania pożądanej konsystencji jednak
nie więcej niż 4,0L/25 kg zaprawy (worek). Czas obróbki
wynosi 20 min w temp. 20°C.

ZASTOSOWANIE

Zaprawa MasterFlow 901 nadaje się do:
• napraw konstrukcji betonowych z użyciem szalowania,
• napraw obszarów z dużą ilością zbrojenia bez możliwości
aplikacji ręcznej lub natryskowej,
• wykonywania wzmocnień konstrukcji,
• montażu poręczy, systemów kotwiących,
oraz wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność szybkiego
rozszalowania i dalszej kontynuacji prac.

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterFlow 90 jest substancją niebezpieczną zgodnie z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy

Cement portlandzki, piasek kwarcowy, pył krzemionkowy

Forma

Proszek

Kolor

Szary

pH

12,0 ÷ 13,0

Uziarnienie

0 ÷ 1,0 mm

Temperatura stosowania

≥ +5ºC

Maksymalna wysokość masy

około 20 mm

Wytrzymałość na ściskanie po 2 godzinach

około 5 MPa

Wytrzymałość na ściskanie po 24 godzinach

około 43 MPa

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach

min. 65 MPa

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu po 2 godz.

około 2 MPa

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu po 24 godz.

około 6 MPa

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu po 28 dniach

około 12 MPa

Magazynowanie i Transport
Minimalny okres przydatności

6 miesięcy

Warunki przechowywania

Oryginalne opakowania, chronić przed wilgocią.

Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR

Nieklasyfikowany jako niebezpieczny

Rodzaje opakowań

Worki – 25 kg

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
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ZASTOSOWANIA SPECJALNE

MasterMatrix FC 500
Proszkowa domieszka regulująca lepkość (VMA) dedykowana dla betonów kontraktorowych
oraz układanych pod wodą
SPOSÓB DZIAŁANIA

MasterMatrix FC 500 jest nowatorskim środkiem modyfikującym lepkość mieszanki, dedykowanym dla betonów wykorzystywanych do wykonywania konstrukcji geotechnicznych oraz
prac prowadzonych pod wodą. Wysokie ciśnienie hydrostatyczne podczas betonownia głębokich pali wierconych może
skutkować wyciskaniem wody z mieszanki obniżając jakość
wykonywanego elementu oraz problemy z umieszczeniem
kosza zbrojeniowego. MasterMatrix FC 500 zapobiega temu,
łącząc maksymalne zatrzymanie wody oraz odporność na
wypłukiwanie zaprawy. Bazująca na rozpuszczalnych
w wodzie polimerów, domieszka tworzy złożone struktury
molekularne zmieniając lepkość mieszanki i zapewniając
optymalną jej stabilność.

WŁAŚCIWOŚCI

Wykorzystanie MasterMatrix FC 500 niesie ze sobą następujące korzyści:
• doskonałą retencję wody, która zapewnia odporność na
segregacje oraz bleeding, nawet w przypadku bardzo płynnych betonów o wysokim w/c,
• utrzymanie wody w mieszance nawet w przypadku chłonnych gruntów,
• doskonała odporność na wypłukiwanie zaprawy,
• uzyskanie bardzo dobrej urabialności niezależnie od intensywności mieszania i wysokości ciśnienia,
• efektywność dozowania,
• niewielki wpływ lub jego brak na początek czasu wiązani.

SPOSÓB STOSOWANIA

Zalecana dozowanie wynosi 4,5 ÷ 15 g/L wody. Inne dozowania są możliwe, należy jednak je poprzedzić odpowiednimi
badaniami. W przypadku betonów o zawartości cementu

380 kg/m3 oraz w/c= 0,5 dozowanie wynosi od 0,2% do 0,8%.
MasterMatrix FC 500 może być stosowany z wszystkimi
rodzajami cementu. Dla zapewnienia optymalnego działania,
domieszka powinna zostać dodana do mieszanki betonowej
razem z wszystkimi jej suchymi składnikami. W razie
potrzeby możliwe jest późniejsze uzupełnienie w celu dostosowania właściwości mieszanki betonowej na placu budowy.

ZASTOSOWANIE

MasterMatrix FC 500 jest zalecany w mieszankach dla:
• pali wierconych,
• ścian szczelinowych,
• betonowań podwodnych,
• betonów z niską zawartością frakcji drobnych,
• betonów o ograniczonej zwartości spoiwa,
• samorozlewne podkłady podłogowe,
MasterMatrix FC 500 może być stosowany w kombinacji
zarówno z plastyfikatorami serii MasterPozzolith BV jak
i superplastyfikatorami MasterPolyheed, MasterGlenium,
MasterEase, MasterSure. Możliwe jest stosowanie regulatora
lepkości wraz z napowietrzaczami MasterAir, przyspieszczami MasterPozzolit 501 HE, Master X-SEED oraz opóźniaczami MasterSet R.

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE

PN-EN 934-2 T13

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterMatrix FC 500 nie jest substancją niebezpieczną
zgodnie z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy

Polimery

Forma

Proszek

Kolor

Biały

Gęstość (w 20ºC)

0,90 g/cm3

Zawartość chlorków

≤ 0,1% masy

Zawartość alkaliów

≤ 1,0% masy
Magazynowanie i Transport

Minimalny okres przydatności
Warunki przechowywania

12 miesięcy
Oryginalne pojemniki w temperaturze +5ºC do +30ºC. Chronić przed
bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.

Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR

Nieklasyfikowany jako niebezpieczny

Rodzaje opakowań

Big-bag – 500 kg, worek – 15 kg

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
Informator Techniczny
Domieszki i dodatki do betonu, budownictwo podziemne
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ZASTOSOWANIA SPECJALNE

MasterMatrix SCC 110
Płynna domieszka regulująca lepkość (VMA) dedykowana dla mieszanek SCC
SPOSÓB DZIAŁANIA

MasterMatrix SCC 110 składa się z rozpuszczalnych
w wodzie polimerów, które tworzą złożone struktury molekularne zmieniając lepkość wody i zapewniając optymalną stabilność. W odróżnieniu od standardowych stabilizatorów,
mieszanka z MasterMatrix SCC 110 cechuje się zmienną
lepkością w zależności od działania sił ścinających. Podczas
mieszania, pompowania lub rozkładania mieszanki, łańcuchy
polimeru pozostają nieuporządkowane utrzymując niską lepkość układu. Zatrzymanie ruchu mieszanki skutkuje formowaniem uporządkowanej matrycy i wzrost jej lepkości, co
gwarantuję brak segregacji oraz bleeding-u.

WŁAŚCIWOŚCI

Wykorzystanie MasterMatrix SCC 110 niesie ze sobą następujące korzyści:
• wysoką efektywność dozowania,
• właściwości tiksotropowe: niska lepkość podczas mieszania oraz pompowania i wysoka lepkość betonu po
zagęszczeniu,
• wysoka stabilność mieszanki po jej zagęszczeniu,
• odporność na segregacje oraz bleeding nawet w przypadku bardzo wysokich konsystencji,
• redukcja osiadania spoiwa w zaczynach iniekcyjnych,
• niewielki lub brak wpływu na początek czasu wiązania oraz
rozwój wytrzymałości wczesnych.

SPOSÓB STOSOWANIA

Zalecana dozowanie wynosi 1 ÷ 7 kg/m3 i zależy od ilości
spoiwa, frakcji drobnych oraz współczynnika w/c. Wyższe
dozowania są możliwe, należy jednak je poprzedzić odpowiednimi badaniami. MasterMatrix SCC 110 może być stosowany z wszystkimi rodzajami cementu. Dla zapewnienia
optymalnego działania, domieszka powinna zostać dodana
do mieszanki betonowej po zadozowaniu superplastyfikatora.

Niewielki spadek konsystencji po dodaniu domieszki może
być zaobserwowany w wyniku wzrostu lepkości, jednak
zmiana ta może być skorygowana po przez dodatkową dozę
superplastyfikatora. W przypadku transportu mieszanki przy
pomocy koszy zaleca się wykorzystanie pojemników z mieszadłem, w związku z silnymi właściwościami tiksotropowymi
betonów z MasterMatrix SCC 110.

ZASTOSOWANIE

MasterMatrix SCC 110 jest zalecany wszędzie tam, gdzie
wymagana jest wysoka stabilność:
• betony samozagęszczalne,
• mieszanki o wysokich konsystencjach,
• betony z niską zawartością frakcji drobnych,
• mieszanki o ograniczonej zwartości spoiwa,
• samorozlewne podkłady podłogowe,
• torkrety,
• zaczyny iniekcyjne,
• betony w technologii druku 3D.
MasterMatrix SCC 110 może być stosowany w kombinacji
zarówno z plastyfikatorami serii MasterPozzolith BV jak
i superplastyfikatorami MasterPolyheed, MasterGlenium,
MasterEase, MasterSure. Możliwe jest stosowanie regulatora
lepkości wraz z napowietrzaczami MasterAir, przyspieszczami MasterPozzolit 501 HE, Master X-SEED oraz opóźniaczami MasterSet R.

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE

PN-EN 934-2 T13

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterMatrix SCC 110 nie jest substancją niebezpieczną
zgodnie z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy

Polimery

Forma

Ciecz

Kolor

Bezbarwny

Gęstość (w 20ºC)

1,005 ± 0,01 g/cm3

Zawartość chlorków

≤ 0,1% masy

Zawartość alkaliów

≤ 0,5% masy
Magazynowanie i Transport

Minimalny okres przydatności
Warunki przechowywania

12 miesięcy
Oryginalne pojemniki w temperaturze +5ºC do +30ºC. Chronić przed
bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.

Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR

Nieklasyfikowany jako niebezpieczny

Rodzaje opakowań

Kontener – 1000 kg; Beczka – 200 kg; Kanister – 20 kg

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
Informator Techniczny
Domieszki i dodatki do betonu, budownictwo podziemne
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ZASTOSOWANIA SPECJALNE

MasterMatrix SDC 100
Wysoko wydajny środek regulujący lepkość do betonów o bardzo wysokiej konsystencji
i samozagęszczalnych
SPOSÓB DZIAŁANIA

MasterMatrix SDC 100 jest nowoczesnym wysoce wydajnym
regulatorem lepkości, który zapewnia mieszance wystarczającą lepkość plastyczną, czyli umożliwia właściwe zbalansowanie pozornie przeciwstawnych właściwości takich jak płynność, zdolność do wypełnienia małych przestrzeni
i odporność na segregację. Kopolimer o wysokiej masie
molowej przyciąga wodę dzięki łańcuchom hydrofilowym
tworząc „kapsułki hydratacyjne”, które modyfikują lepkość
plastyczną spoiwa cementowego. Dodatkowo adsorpcja
większej liczby cząstek możliwa jest, dzięki wiązaniom mostkowym między cementem a piaskiem.
MasterMatrix SDC 100 jest kluczową częścią koncepcji
Smart Dynamic Construction opracowaną przez BASF dla
osiągnięcia korzyści:
• ekonomicznych: oszczędność spoiwa (frakcje< 0,125 mm),
do 40% szybsze wbudowanie mieszanki oraz aż do 5 razy
większa produktywność,
• ekologicznych: niższa zawartość drobno zmielonych materiałów (np. cementu - obniżenie emisji CO2), z zachowaniem wysokiej trwałości,
• ergonomicznych: brak wibracji, brak hałasu, niższa lepkość
mieszanki betonowej.

WŁAŚCIWOŚCI

Wykorzystanie MasterMatrix SDC 100 niesie ze sobą następujące korzyści:
• możliwość produkcji mieszanek betonowych odpornych na

segregację oraz bleeding,
• możliwość produkcji mieszanek betonowych mniej wrażliwych na zmiany wilgotności kruszyw,
• kompatybilność z wszystkimi rodzajami cementów,
• mniejsza tiksotropowość mieszanek betonowych.

SPOSÓB STOSOWANIA

Zalecane dozowanie 0,2 ÷ 0,4% w stosunku do masy
cementu. Wyższe dozowania są możliwe, należy jednak je
poprzedzić odpowiednimi badaniami. Domieszka powinna
zostać wprowadzona do mieszanki betonowej z wodą zarobową, najlepiej z ostatnią jej częścią.

ZASTOSOWANIE

Domieszka została zaprojektowana specjalnie dla:
• betonu samozagęszczalnego (SCC) z niską zawartością
frakcji pylastych (< 0,125 mm).
• betonów wysokiej konsystencji (S5, F6, V4, C3) gdzie istnieje ryzyko wystąpienia segregacji lub bleedingu.

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE

PN-EN 934-2 T13

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterMatrix SDC 100 nie jest substancją niebezpieczną
zgodnie z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy

Polimer

Forma

Ciecz

Kolor

Ciemnobrązowy

Gęstość (w w 20°C)

1,00 ± 0,01 g/cm3

pH (w 20°C):

7,0 ± 1,5

Zawartość chlorków

≤ 0,1% masy

Magazynowanie i Transport
Minimalny okres przydatności
Warunki przechowywania

12 miesięcy
Oryginalne pojemniki w temperaturze 5°C do +30ºC. Chronić przed
bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.

Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR

Nieklasyfikowany jako niebezpieczny

Rodzaje opakowań

Kontener – 1000 kg; Beczka – 200 kg; Kanister – 20 kg

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
Informator Techniczny
Domieszki i dodatki do betonu, budownictwo podziemne
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ZASTOSOWANIA SPECJALNE

MasterMatrix UW 420
Domieszka do produkcji betonu układanego pod wodą
SPOSÓB DZIAŁANIA

MasterMatrix UW 420 jest domieszką umożliwiającą układanie mieszanki betonowej pod wodą, skutecznie ograniczając
wypłukiwanie jej składników, nawet podczas silnych ruchów
wody, dzięki zwiększeniu jej spoistości bez ograniczania właściwości reologicznych.

WŁAŚCIWOŚCI

Wykorzystanie MasterMatrix UW 420 prowadzi do:
• zwiększenia spoistości.
• ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania wypłukiwania składników mieszanki betonowej, podczas jej układania
nawet w otoczeniu wód płynących, co przekłada na
wysoką trwałość i wytrzymałość budowanych konstrukcji
podwodnych,
• ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania segregacji
kruszywa w mieszance betonowej, również przy wysokich
wskaźnikach W/C,
• wyeliminowania lub ograniczenia kosztownych metod
odwadniania,
• uzyskania betonu odpornego na wypłukiwanie jednocześnie nie pogarszając właściwości reologicznych mieszanki
koniecznych do jej szybkiej i właściwej zabudowy pod
wodą.

SPOSÓB STOSOWANIA

Zalecane dozowanie 0,5 ÷ 1,5% w stosunku do masy
cementu. Wymagana ilość domieszki zależy od pożądanych
efektów i musi zostać ustalona na podstawie prób. Najlepsze
efekty uzyskuje się poprzez wprowadzenie domieszki bezpośrednio na kruszywo przez dodaniem cementu. Należy
zadbać o odpowiedni czas mieszania (min. 30 sek.)

ZASTOSOWANIE

Domieszka może być wykorzystana do produkcji wszystkich
rodzajów mieszanek betonowych, zapraw i iniektów cementowych narażonych na wypłukiwanie przez wodę.
MasterMatrix UW 420 jest szczególnie przydatny
w przypadku:
• układania mieszanek betonowych w akwenach wód
zarówno stojących jak i płynących gdzie istnieje ryzyko
pogorszenia właściwości betonu poprzez wypłukiwanie
jego składników,
• napraw elementów podwodnych narażonych na działania
korozyjne,
• podwodnego tłoczenia betonu do wypełniania ubytków
w elementach konstrukcji,
• mieszanek betonowych narażonych na segregację w trakcie układania poprzez zrzucanie mieszanki lub ich pompowanie przy wysokim ciśnieniu.
Dla zapewnienia pożądanej konsystencji należy zastosować
domieszki plastyfikujące serii MasterPozzolith BV lub upłynniające MasterRheobuild, MasterPolyheed lub
MasterGlenium. MasterMatrix UW 420 może być stosowany
w połączeniu z domieszkami opóźniającymi MasterSet RT
431, MasterSet RT 433, przyspieszającymi MasterPozzolith
501 HE, Master X-SEED 100.

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE

PN-EN 934-2 T4

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterMatrix UW 420 nie jest substancją niebezpieczną
zgodnie z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy

Naturalne i syntetyczne polimery

Forma

Proszek

Kolor

Żółtawobrązowy

Gęstość (w 20°C)

0,9 g/cm3

Zawartość chlorków

≤ 0,1% masy

Zawartość alkaliów

≤ 4,0% masy
Magazynowanie i Transport

Minimalny okres przydatności
Warunki przechowywania

6 miesięcy
Oryginalne pojemniki w temperaturze 5°C do +30ºC. Chronić przed
wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.

Towary niebezpieczne zgodne z ADR / SDR

Nieklasyfikowany jako niebezpieczny

Rodzaje opakowań

Worki – 20 kg

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają
one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach,
których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą
linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders
Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie
przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców
nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości
naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte
w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez
uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.
Informator Techniczny
Domieszki i dodatki do betonu, budownictwo podziemne
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Koncepcja membrany hydroizolacyjnej połączonej
z warstwą betonu

Konwencjonalna
membrana arkuszowa

MasterSeal 345

oszczędność

TUNEL

Ciągła struktura z membraną połączoną
z warstwą betonu
Innowacyjne podejście, czyli membrana
hydroizolacyjna MasterSeal 345.

 Membrana hydroizolacyjna połączona z warstwą
betonu stanowi nową koncepcję uszczelniania.
 Membrana hydroizolacyjna połączona z warstwą betonu może być skuteczną odpowiedzią
na problemy techniczne trudne do rozwiązania
przy zastosowaniu konwencjonalnych membran
arkuszowych.
 Membrana hydroizolacyjna połączona po obu
stronach z warstwami betonu zapobiega migracji wody wzdłuż powierzchni styku membrany
z betonem po obu stronach membrany.

Właściwości mechaniczne membrany
o strukturze kompozytowej

 Wytrzymałość na rozciąganie i ścinanie połączenia
membrana-beton pozwalają uzyskać właściwości
mechaniczne typowe dla struktury kompozytowej.
Zewnętrzna warstwa obudowy wstępnej/tymczasowej
i wewnętrzna warstwa obudowy ostatecznej uzupełniają się, stanowiąc część trwałej konstrukcji nośnej.

Wytrzymałe okładziny tunelowe o długiej
żywotności

 Uzupełniające się właściwości zewnętrznej
i wewnętrznej obudowy razem z membraną połączoną po obu stronach z warstwami betonu pozwalają wykorzystać to rozwiązanie przy budowie trwałych konstrukcji wymagających hydroizolacyjnego
systemu obudowy o długiej żywotności.

Hydroizolacyjna jednowarstwowa kompozytowa obudowa tunelowa

Informator Techniczny
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Elastyczność projektowa

Ekonomiczna hydroizolacyjna jednowarstwowa kompozytowa obudowa tunelowa
Szersze możliwości.

 Membrana nakładana natryskowo umożliwia
budowę monolitycznych, jednowarstwowych
obudów tunelowych z wykorzystaniem trwałego
betonu natryskowego. W ostatnich projektach,
w których zastosowano takie rozwiązanie wykazano znaczące oszczędności w porównaniu
z metodą dwuwarstwowej obudowy tunelowej.
Firma Master Builders Solutions służy wsparciem w realizacji projektu według tej koncepcji.
 MasterSeal 345 zastosowana w połączeniu
z betonem natryskowym przy naprawie tunelu
tylko minimalnie zmniejsza proﬁl skrajni tunelu.

Możliwość zastosowania w projektach
z odprowadzaniem i bez odprowadzania
wody

 MasterSeal 345 można stosować w połączeniu
z membranami arkuszowymi. Ustalono standardowe parametry połączeń między MasterSeal
345 a membranami arkuszowymi, pozwalające
uzyskać uniwersalny i elastyczny system
hydroizolacji.

Informator Techniczny
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 Możliwość zastosowania rozwiązań z odprowadzaniem i bez odprowadzania wody, jak również
rozwiązań zbiornikowych. W przypadku rozwiązań odprowadzających wodę można zastosować systemy rurowe odwadniające (przewody).
 Master Builders Solutions może dostarczyć
ogólną specyﬁkację opracowaną przez międzynarodowego konsultanta w zakresie budowy
tuneli.

Idealne rozwiązanie do budowli podziemnych o skomplikowanych kształtach

 System natryskowy MasterSeal 345 idealnie
nadaje się do podziemnych konstrukcji o złożonej geometrii, takich jak zatoczki i nisze, przejścia ewakuacyjne, rozjazdy i krzyżujące się
komory.
 MasterSeal 345 można nakładać tylko na
wybranych odcinkach, na przykład na sklepieniu
tunelu w celu zapewnienia hydroizolacji nad
przewodami trakcyjnymi.
 MasterSeal 345 to trwały system hydroizolacji,
który nie wymaga stosowania innych materiałów
hydroizolacyjnych czy podziału na sekcje.
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Poliuretan i krzemiany polimocznikowe

Zabezpieczenie przed napływem oraz przesiąkaniem wody, konsolidacja i wypełnianie
szczelin
MasterRoc MP 350 zawierający poliuretany oraz
ognioodporny (zgodnie z DIN4102‑B2) MasterRoc
MP 360 z krzemianami polimocznikowymi to pro‑
dukty przeznaczone do stosowania jako zabezpie‑
czenia przed przesiąkaniem wody, uszczelnienia
przeciwwodne oraz rozwiązania do konsolidacji
oraz wypełnień ubytków. Spełniają one współ‑
czesne wymagania stawiane produktom wykorzy‑
stywanym przy budowie tuneli oraz w górnictwie.
Asortyment obejmuje warianty od wygodnego
jednoskładnikowego poliuretanu przeznaczonego
do drobnych prac w zakresie aplikacji uszczelnień
przeciwwodnych po specjalistyczne dwuskład‑
nikowe systemy, które skutecznie zapobiegają
problemom z nadmiarem wody.

Informator Techniczny
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Skład wielu produktów zapobiegających przedo‑
stawaniu się wody można korygować na miejscu,
dodając różne przyspieszacze w celu uzyskania
właściwości dostosowanych do panujących
warunków. Wszystkie produkty MasterRoc MP
zawierające poliuretan i krzemian polimocznikowy
są pozbawione rozpuszczalników, a wszystkie
produkty pianotwórcze tworzą zamknięty mate‑
riał komórkowy, stanowiący nieprzepuszczalną
barierę o wysokiej odporności na wnikanie wody.
Produkty zostały przebadane przez zewnętrzne
instytuty pod względem właściwości technicznych
oraz aspektów BHP i mają odpowiednie atesty.

102
128

Informator Techniczny
Domieszki i dodatki do betonu, budownictwo podziemne

«

SPIS TREŚCI

»

WSTĘP

KARTY TECHNICZNE

BUDOWNICTWO PODZIEMNE

KOMPENDIUM WIEDZY

Hydroizolacje

Iniekcje

TBM

Beton natryskowy

Utwardzanie gruntu za pomocą MasterRoc MP 364 Flex

Wypełnianie szczelin za pomocą piany MasterRoc MP 367

Zabezpieczenie przed przesiąkaniem wody

Konsolidacja gruntu

MasterRoc MP 355 1K

MasterRoc MP 358 GS / MP 358 SC

 Zatrzymuje małe i średnie wycieki wody
 Czas reakcji: 10 do 120 sekund w 20ºC (produkt
dostarczany z przyspieszaczem regulującym
czas reakcji)
 Współczynnik pianotwórczy: 20 do 30
 MasterRoc MP 355 1K DW jest podobnym
produktem z przeznaczeniem do stosowania
w zbiornikach wody pitnej.
 Maszyna do materiałów 1‑składnikowych

 Do konsolidacji spękanego gruntu; hydrofobowy
 Czas reakcji: 30 do 70 sekund
 Współczynnik pianotwórczy: GS – do 1,5; SC –
do 3
 Maszyna do materiałów 2‑składnikowych

MasterRoc MP 355
 Zatrzymuje średnie i duże wycieki wody
 Czas reakcji: 20 do 70 sekund w zależności od
rodzaju przyspieszacza
 Współczynnik pianotwórczy: 8 do 20 w zależno‑
ści od rodzaju przyspieszacza
 MasterRoc MP 355 Thix jest podobnym produk‑
tem przeznaczonym do zatrzymywania bardzo
dużych wycieków wody
 Maszyna do materiałów 2‑składnikowych

MasterRoc MP 364 Flex
 Gęsta żywica o właściwościach kleju, prze‑
znaczona do spękanej skały, żwiru i węgla;
hydrofobowa
 Czas reakcji: 90 do 120 sekund
 Współczynnik pianotwórczy: 1
 Maszyna do materiałów 2‑składnikowych

MasterRoc MP 367 Foam
 Krucha piana do wypełniania ubytków w skale,
żwirze i węglu; hydrofobowa
 Czas reakcji: 10 do 60 sekund
 Współczynnik pianotwórczy: 2 do 30
 Maszyna do materiałów 2‑składnikowych

Uszczelnianie przeciwwodne

MasterRoc MP 350
 Do trwałego uszczelniania pęknięć w konstruk‑
cjach betonowych i murowanych
 Czas reakcji: 30 do 100 sekund
 Współczynnik pianotwórczy: do 8
 Maszyna do materiałów 1‑składnikowych
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Żywice akrylowe

Uszczelnianie pęknięć w obudowach tunelowych

Możliwe przeciekanie spoin

Cel iniekcji:
podzielenie i utworzenie bariery,
a następnie usunięcie wody.

Woda może płynąć w każdym kierunku,
przed iniekcją i w trakcie iniekcji

Mocne i trwałe żele do uszczelniania pęk‑
nięć i naprawy betonu
Seria akrylowa MasterRoc MP to wysokowydajne
żywice akrylowe, które natychmiastowo i trwale
uszczelniają najmniejsze pęknięcia w betonie,
a nawet pozwalają na ograniczony ruch dzięki
elastyczności i zdolności pęcznienia. Są również
idealnymi produktami do iniekcji kurtynowej za
nieszczelnymi obudowami tunelowymi i ścianami
szczelinowymi.
Ponadto mogą natychmiast ustabilizować słabą
glebę i piasek oraz uniemożliwić wyciek wody. Są
powszechnie stosowane do trwałego uszczelnia‑
nia pęknięć w betonie w dużych projektach infra‑
strukturalnych, takich jak obudowy generatorów
elektrowni.

Informator Techniczny
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Certyfikacja
Europejski certyfikat CE określa wymagania
i kryteria zgodności w zakresie identyfikacji,
parametrów (w tym trwałości) i bezpieczeństwa
produktów iniekcyjnych do naprawy i ochrony
konstrukcji betonowych.
Dwa z naszych najnowocześniejszych akryli,
MasterRoc MP 303 CE i MP 307 CE, mają certyfi‑
kat CE jako produkty „wykazujące zdolność pęcz‑
nienia i wypełniania pęknięć, ubytków i szczelin
w betonie” zgodnie z EN 1504‑5.
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Sprostanie wyzwaniom w budownictwie podziemnym wymaga współpracy
z odpowiednim partnerem. Dzięki ciągłym innowacjom i niestandardowym rozwią‑
zaniom klienci korzystający z produktów Master Builders Solutions mogą skutecz‑
nie działać, zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa.
Uszczelnianie pęknięć i naprawa

Utwardzanie gruntu

MasterRoc MP 303 CE

MasterRoc MP 309

 Elastyczna masa z dobrą przyczepnością do
mokrej skały i betonu; wykazuje zdolność pęcz‑
nienia do 200% początkowej objętości
 Czas reakcji: 10 sekund do 3 minut
 Lepkość: 5 mPa·s
 Maszyna do materiałów 2‑składnikowych

 Niezwykle mocna, z dobrą przyczepnością do
mokrej skały i betonu; do konsolidacji warstw
piasku i mułu
 Czas reakcji: 45 sekund do 8,5 minuty
 Lepkość: 13 mPa·s
 Maszyna do materiałów 2‑składnikowych

MasterRoc MP 307 CE
 Gumopodobna i bardzo elastyczna masa,
z dobrą przyczepnością do mokrej skały
i betonu; wyrównuje ruchy podłoża; do tzw.
żywych pęknięć
 Czas reakcji: 4 do 17 minut
 Lepkość: 7 mPa·s
 Maszyna do materiałów 1‑ lub 2‑składnikowych
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Krzemionka koloidalna

Iniekcja mineralna
MasterRoc MP 320 i MP 325 są żelami koloidalnej
krzemionki określanymi jako „iniekty mineralne”.
Nie są to iniekty chemiczne i zawierają wyłącznie
naturalne składniki (piasek kwarcowy, woda i sól).
Są one stabilnymi zawiesinami płynnymi zawie‑
rającymi rozdzielone, nanometryczne kuliste czą‑
steczki składające się w 100% z bezpostaciowego
dwutlenku krzemu. Produkty mające w swoim
składzie krzemian koloidalny są przeznaczone
do wypełniania szczelin w skałach i przestrzeni
w drobnoziarnistych glebach – głównie jako
uzupełnienie iniekcji mikrocementem w celu osią‑
gnięcia wymaganego końcowego efektu oraz tam,
gdzie konieczne jest długoterminowe uszczelnie‑
nie i stabilizacja gruntu.

Informator Techniczny
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Dzięki lepkości zbliżonej do wody krzemian
koloidalny bardzo łatwo wnika do gleby i cienkich
szczelin skalnych, zapewniając bezkonkuren‑
cyjną penetrację i trwałą konsolidację warstw
piaszczystych i mulastych. W przeciwieństwie do
produktów na bazie krzemianu sodu (szkło wodne)
krzemian koloidalny jest trwały i nie wpływa na
wartość pH wody gruntowej oraz stale zwiększa
swoją wytrzymałość w czasie. Czas żelowania
można regulować w zakresie od 10 minut do
2 godzin, w zależności od potrzeb danego pro‑
jektu. Dodatkową korzyścią jest możliwość stoso‑
wania standardowego sprzętu do iniekcji cementu.
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Wyspecjalizowana chemia budowlana do bezpiecznego
i efektywnego drążenia tuneli za pomocą maszyn TBM

Wysoki poziom mechanizacji jest najbezpieczniejszym i najszybszym
sposobem drążenia tuneli, szczególnie w trudnych warunkach geologicznych i w obszarach miejskich. Optymalną wydajność pracy z użyciem TBM (maszyn do drążenia tuneli) osiąga się przez zmechanizowanie operacji w połączeniu z zastosowaniem chemii budowlanej.
Produkty do kondycjonowania gruntu

Drążenie tunelu przy użyciu maszyn typu EPB
(równoważących parcie gruntu) wymaga prawidłowego wykorzystania produktów do kondycjonowania gleby, aby zmniejszyć moment obrotowy głowicy drążącej i jej ścieranie oraz zwiększyć postęp
drążenia. Konieczny jest dobór zaawansowanych
technologicznie pian, polimerów i środków kondycjonujących grunty gliniaste, odpowiednio dobranych do danych warunków geologicznych.

Ograniczenie zużycia i pylenia

Maszyny TBM drążące tunele w twardej skale
i miękkim gruncie mogą ulegać nadmiernemu
zużyciu, a ich głowice skrawające mocno się rozgrzewają. Unikalna technologia produktów ograniczających zużycie eksploatacyjne zapewnia dłuższą żywotność głowic, redukując pylenie
w środowisku pracy – szczególnie w przypadku
maszyn TBM pracujących w twardej skale.

Uszczelniacze osłony tylnej

Tylna osłona maszyny TBM powinna być uszczelniona, aby zapobiec przenikaniu wody, gruntu
i zaprawy (uszczelniająco-wiążącej).
Uszczelniacze tylnej osłony zapewniają niezawodne uszczelnienie razem z systemem szczotek,
nawet w przypadku największej zastosowanej
dotychczas tarczy TBM o średnicy 17 metrów.

Zaprawy wiążąco-uszcelniające i segmenty betonowe

Bezpieczne i niezawodne systemy z udziałem
zaprawy wiążąco-uszczelniającej wymagają
odpowiednio dobranych przyspieszaczy, spowalniaczy i stabilizatorów. Opracowywanie formuły
wysokiej wytrzymałości wczesnej ma kluczowe
znaczenie w produkcji segmentów betonowych.
W obu technologiach dostępna jest szeroka gama
domieszek do betonu.

Iniekcja, stacje, przejścia ewakuacyjne
i interwencje przy głowicy skrawającej

Szeroka gama produktów do iniekcji, w tym szczególnie do iniekcji wyprzedzającej, umożliwia
wzmacnianie stref uskoków geologicznych i zapobieganie przeciekom wody. Membrany natryskowe
umożliwiają zastosowanie ekonomicznie opłacalnej kompozytowej obudowy tunelowej w przejściach ewakuacyjnych, drogach dostępu, drogach
ewakuacyjnych oraz w komorach użytkowych.
Mogą być one również wykorzystywane w trakcie
interwencji przy głowicy skrawającej, zapewniając
skuteczną barierę przed utratą sprężonego
powietrza.

Smary uszczelniające do głównego łożyska
Każde łożysko główne musi być zabezpieczone
i nasmarowane, ponieważ stanowi najbardziej
kosztowną część TBM. Smary uszczelniające
i nawilżające są również dostępne w wersji produkowanej z surowca odnawialnego, co pozwala
zachować zgodność z najwyższymi standardami
w zakresie ochrony środowiska.
Informator Techniczny
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Produkty do kondycjonowania gleby

Maszyny drążące tunele równoważące parcie gruntu (EPB)
wymagają stosowania produktów do kondycjonowania gleby,
które muszą być dostosowane do warunków geologicznych,
aby zapewnić bezpieczny postęp i maksymalną wydajność
TBM. Coraz większe znaczenie ma ekonomicznie opłacalne
usuwanie gleby, a nawet ponowne wykorzystanie wydobytego
materiału. Master Builders Solutions oferuje kompetentną
obsługę i fachową pomoc wspartą przez nowo opracowane
urządzenia testujące, takie jak zmodyfikowany tester łopatkowy i tester do ścierania miękkiego gruntu (SGAT), zaprojekowane wspólnie z renomowanymi uniwersytetami ETH
w Zurychu (Szwajcaria) i NTNU w Trondheim (Norwegia).

1.

2.

3.

4.

1. Środki pianotwórcze – MasterRoc SLF 41 i 47
Ograniczanie momentu obrotowego i zużycia mają istotne
znaczenie dla bezpiecznego i ekonomicznego drążenia tuneli
za pomocą TBM. Środki pianotwórcze MasterRoc SLF
zapewniają maksymalną wydajność i mogą być dostosowywane do konkretnych warunków geologicznych.

3. Polimery – MasterRoc SLP 1 i 2

2. Środki kondycjonujące grunty gliniaste – MasterRoc ACP

4. Testy laboratoryjne i fachowe wsparcie

127, 130 i 143

Środki kondycjonujące grunty gliniaste MasterRoc ACP
reprezentują najwyższej klasy światową technologię wydajnego i ekonomicznego drążenia tuneli EPB w glebach gliniastych. Master Builders Solutions zapewnia stały rozwój tej
innowacyjnej technologii.

Informator Techniczny
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Polimery kondycjonujące grunty skutecznie rozwiązują problemy z wysoką zawartością wody i wysokim ciśnieniem
w trudnych warunkach niestabilnego gruntu zawierającego
drobny piasek. Te wyjątkowe polimery mają niewielki wpływ
na środowisko i są przyjazne dla systemów pianowych.

Bezpieczne i wydajne drążenie tuneli zaczyna się już na etapie planowania. Jeszcze przed rozpoczęciem drążenia
należy przeprowadzić szczegółowe badania laboratoryjne
gleby pochodzącej z terenu realizacji danego projektu. Nowo
opracowane urządzenie SGAT symuluje pracę głowicy drążącej w skonsolidowanym gruncie z możliwością dodawania
na jej poziomie kondycjonerów gleby.
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Ograniczenie zużycia i pylenia

Maszyny TBM drążące tunele w twardej skale i miękkim
gruncie często mogą ulegać nadmiernemu zużyciu. Master
Builders Solutions jest jedną z pierwszych firm, która opracowała innowacyjne rozwiązania przeciwdziałające zużyciu
i ograniczeniu pylenia maszyn drążących tunele. Bardzo
ważna jest ocena wyzwań w danym projekcie na jak najwcześniejszym etapie, aby można było wdrożyć skuteczne
środki przeciwdziałające zużyciu głowicy drążącej i przenośnika ślimakowego. Półautomatyczny system pianotwórczy,
opracowany specjalnie dla maszyn TBM drążących w twardych skałach, pozwala na maksymalne wykorzystanie potencjału dodatków MasterRoc ABR.

1.

2.

3.

1. Ograniczenie zużycia – MasterRoc ABR 5 / Ograniczenie

3. Prognozowanie zużycia

pylenia – MasterRoc ABR 7

Efektywność drążenia tuneli można poprawić poprzez
ochronę stalowych narzędzi, zapobiegając zatykaniu głowicy
drążącej i obniżając temperaturę głowicy podczas drążenia.
Aktualne wyniki uzyskane z miejsca budowy wskazują na
ograniczenie zużycia głowicy o około 25% i wyeliminowanie
pylenia, co przekłada się na znaczną poprawę warunków
środowiska pracy dla personelu.

Do czasu opracowania urządzenia testującego SGAT nie
można było przewidzieć zużycia na sprasowanym gruncie
miękkim. Teraz można szczegółowo zbadać wpływ zmieniającej się zawartości wilgoci w glebie oraz stosowania środków zapobiegających zużyciu i środków kondycjonujących
glebę. Wyniki te służą optymalizacji wydajności maszyny
TBM na placu budowy.

2. Ograniczenie zatykania – MasterRoc ABR 5 i 7

System zraszania wodą stosowany zazwyczaj do obniżania
temperatury tarczy i poziomu pylenia często prowadzi do
zatykania tarczy drążonym materiałem gleby i jej blokowania.
MasterRoc ABR zapobiega zatykaniu drobnymi cząstkami
i utrzymuje wszystkie powierzchnie ze stali w czystości.
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Uszczelniacze osłony tylnej

Skuteczne i ekonomiczne uszczelnienie tylnej osłony
maszyny TBM ma zasadnicze znaczenie dla zachowania
płynności drążenia tuneli. Bez względu na warunki glebowe
i zastosowany typ zaprawy wiążąco-uszczelniającej uszczelniacze tylnej osłony MasterRoc TSG skutecznie zapobiegają
przedostawaniu się nie tylko wody, ale także ziemi i zaprawy
wiążąco-uszczelniającej do maszyny TBM. Master Builders
Solutions oferuje obojętne uszczelnienie tylnej osłony, które
nie wywołuje żadnych negatywnych skutków ubocznych dla
betonu i uszczelek EPDM.

1.

2.

1. Uszczelniacze tylnej osłony – MasterRoc TSG 6 i 16

3.

Oba produkty charakteryzują się doskonałą przyczepnością
do powierzchni metalowych i betonowych znajdujących się
nawet pod wodą. Aby uszczelnić cały obwód osłony, uszczelniacze muszą dobrze przepływać między punktami iniekcji.
Zużycie MasterRoc TSG zależy od wielu czynników, takich
jak chropowatość segmentu betonowego i stan szczotek,
i zwykle osiąga wartość 0,8–1,2 kg/m2 powierzchni
segmentu.

3. Formuła produktu i jego parametry

MasterRoc TSG składa się z polimerów wysokocząsteczkowych, naturalnych wypełniaczy i włókien. Ważna i typowa
właściwość to rozpylenie wody (ASTM D 4049) na poziomie
poniżej 5% i zdolność uszczelniania powyżej 34 barów (test
uszczelniania Matsumura). Jest on w dalszym ciągu z powodzeniem stosowany na całym świecie w maszynach TBM
produkowanych przez Herrenknecht, Robbins, Lovat / Cat,
Hitachi, Mitsubishi i Kawasaki ze średnicą uszczelnienia do
15,5 metra.

2. Uszczelniacz tylnej osłony do wstępnego wypełniania –
MasterRoc TSG 7

Specjalnie opracowany uszczelniacz do wstępnego wypełniania ma ważne zadanie: po nałożeniu na nowo założone
szczotki chroni je, zapobiegając przenikaniu wody, gleby
i zaprawy wiążąco-uszczelniającej. Dodatkowo zapewnia
elastyczność szczotek, niezbędną do podążania za ruchem
tylnej osłony.
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Smary uszczelniające do głównego łożyska

Najbardziej kosztowna część maszyny TBM to łożysko
główne, które w związku z tym musi być dobrze konserwowane. Dlatego też firma Master Builders Solutions zapewnia
najwyższą jakość surowca i procesu wytwarzania, produkując smary jedynie w kilku starannie wybranych miejscach na
świecie. Wszystkie smary MasterRoc EPB i BSG mają certyfikat Merkel. Oprócz standardowych smarów (EPB/BSG 11)
opracowano smary biodegradowalne wyprodukowane
z surowców odnawialnych (EPB/BSG 1).

1.

2.

3.

1. Ochrona łożyska głównego

Zasadniczo stosowane są dwa różne typy smarów w połączeniu ze sobą: smary do łożysk głównych (smary EP)
i uszczelniacze do łożysk głównych. Uszczelniacze do łożysk
głównych mają silniejszą przyczepność do powierzchni metalowych i wyższą odporność na zmywanie niż smary EP, ale
słabsze właściwości smarne. Poziom zużycia obu smarów
zależy od zaleceń dostawców TBM.
2. Smary do łożysk głównych – MasterRoc EPB 1 i 11

Smary zawierają przeciwutleniacze, inhibitory korozji
i dodatki EP/AW. Zapewniają doskonałą stabilność mechaniczną, nośność i ochronę antykorozyjną, dzięki czemu
nadają się do mocno obciążonych łożysk i środowisk
mokrych. Ważnymi typowymi właściwościami są zużycie
4-kulkowych łożysk (DIN 51350:5) na poziomie około 0,5 mm
i rozpylanie wody (ASTM D 4049 @ 25ºC) na poziomie poniżej 15%.

Informator Techniczny
Domieszki i dodatki do betonu, budownictwo podziemne

3. Uszczelniacze do łożyska głównego – MasterRoc BSG 1 i 11

Uszczelniacze są smarami izolacyjnymi, które skutecznie
chronią łożysko główne, zapobiegając przedostawaniu się
wody i gleby do systemu uszczelniającego. Ich receptura
zapewnia odporność na wysokie ciśnienie wody i gruntu oraz
dobre właściwości w zakresie smarowania i pompowania
z doskonałą przyczepnością do wszystkich powierzchni.
Ważnymi typowymi właściwościami są zużycie 4-kulkowych
łożysk (DIN 51350:5) na poziomie poniżej 0,9 mm i rozpylanie
wody (ASTM D 4049 @ 25ºC) na poziomie około 3%.
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Iniekcja ogonowa i segmenty betonowe

Kiedy segmentowa okładzina jest umieszczona wewnątrz maszyny
TBM, przestrzeń między podłożem a segmentami – szczelina pierścieniowa – musi być wypełniona w sposób skuteczny i niezawodny, aby nie dochodziło do osiadania. W większości przypadków
ta przestrzeń jest wypełniona iniektem cementowym, dla którego
Master Builders Solutions zapewnia całą gamę domieszek.
Jakość betonu jest bardzo ważnym aspektem w przypadku produkcji segmentów, zwłaszcza że obecnie tunele są projektowane z czasem eksploatacji obliczonym na 100 lat. Wysokowydajne dodatki do
betonu są niezbędne dla zapewnienia nie tylko trwałości, ale także
wydajnej produkcji.

1.

2.

3.

1. Beton segmentowy

Superplastyfikatory MasterGlenium i środki antyadhezyjne do
szalunków MasterFinish skracają czas wymaganej pielęgnacji i umożliwiają wcześniejsze rozszalowanie, co prowadzi do
skrócenia cykli produkcyjnych. Zmniejsza to zużycie energii,
poprawiając wydajność i bezpieczeństwo pracy. Ponadto
zwiększa się trwałość samego betonu.

3. Stabilizacja i smarowanie osłony

W projektach o dużej średnicy tarczy w maszynie TBM lub
przy bardzo niestabilnych warunkach gruntowych iniekcja
stabilizująca osłonę może zmniejszyć osiadanie powierzchniowe i zapobiec blokowaniu osłony. W tym zastosowaniu
idealne sprawdza się spolimeryzowany bentonit lub zawiesina piasku. Polimery MasterRoc SLP można również stosować do hamowania pęcznienia gliny i do smarowania osłony.

2. Dodatki dla iniekcji ogonowej

Głównym celem iniekcji ogonowej jest ograniczenie osiadania konstrukcji. Ponadto iniekcja ogonowa chroni zarówno
zewnętrzną powierzchnię segmentów, jak i uszczelki
z EPDM, i ostatecznie podpiera segmenty, aby zapobiec ich
unoszeniu się.
Zastosowanie opóźniaczy, przyspieszaczy, superplastyfikatorów lub domieszek napowietrzających pozwala przygotować
niezawodną i łatwą w obróbce zaprawę.
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Beton natryskowy od planowania projektu do jego
realizacji

Stosowanie betonu natryskowego musi zapewniać bezpieczeństwo, a jego receptura musi gwarantować trwałość konstrukcji. Master Builders Solutions oferuje
szeroką gamę domieszek przeznaczonych do stosowania zarówno w betoniarni,
jak i na miejscu.
W wytwórni betonu

Superplastyﬁkatory

MasterGlenium to wysokowydajny, redukujący
zawartość wody superplastyﬁkator, który zmniejsza zużycie przyspieszacza, redukuje bleeding
oraz ogranicza zjawisko segregacji kruszywa.
Mieszanki betonu natryskowego, które łączą niską
proporcję wody do cementu z zachowaniem bardzo dobrej płynności i urabialności, umożliwiają
uzyskanie betonu o wysokiej wczesnej wytrzymałości, jak również wysokiej wytrzymałości w długim okresie.
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Kontrola hydratacji

MasterRoc HCA to system kontroli hydratacji
cementu przeznaczony do betonu natryskowego
i innych zastosowań z użyciem cementu, takich
jak palowanie i iniekcja. Produkt zachowuje właściwości robocze do 72 godzin, umożliwiając maksymalną elastyczność logistyki na placu budowy.

Środek wspomagający pompowanie

MasterRoc TCC 780 jest środkiem wspomagającym pompowanie mieszanek betonu natryskowego i kruszywa o nieokreślonej lub niskiej jednorodności. Nadaje mieszance właściwości
tiksotropowe, eliminując ryzyko segregacji jej
składników i sprawia, że jest łatwa do
pompowania.
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Ulepszacz do betonu

MasterRoc TCC 735 jest bezchlorkowym ulepszaczem do betonu, który poprawia jakość betonu
natryskowego zarówno w stanie plastycznym jak
i utwardzonym. Jego unikalny skład zapewnia
lepszą hydratację cementu. W rezultacie skurcz
początkowy jest znacząco ograniczony, a poprawiona zostaje przyczepność, gęstość i wytrzymałość na ściskanie.

Pył krzemionkowy

Pył krzemionkowy MasterRoc MS poprawia pompowalność i urabialność mieszanek betonu natryskowego w stanie świeżym, jednocześnie zmniejszając przepuszczalność i zwiększając gęstość
oraz wytrzymałość długoterminową stwardniałego
betonu. Produkt jest dostępny w postaci
zagęszczonego proszku i zawiesiny.

Krzemionka koloidalna

Krzemionka koloidalna MasterRoc MS jest amorﬁczną zawiesiną wytrąconego krzemianu (ciecz)
opracowaną w celu polepszenia właściwości
betonu natryskowego zarówno w stanie plastycznym jak i stwardniałym.
Zapewnia lepszą pompowalność i łatwość natryskiwania oraz redukuje odbicie, jednocześnie
zmniejszając przepuszczalność i poprawiają
wytrzymałość.

Strukturalne włókna syntetyczne/włókna
stalowe

Włókna wzmacniające konstrukcję MasterFiber
znacznie poprawiają zdolność przenoszenia obciążeń i odporność na pękanie betonu natryskowego.
Produkt jest dostępny w wersji stalowej i polipropylenowej. Łatwość dozowania i stosowania zapewnia równomierne rozłożenie w całej mieszance dla
zapewnienia powtarzalnych wyników.

Na placu budowy

Środek smarny do pomp

Proszek MasterRoc LUB 1 jest produktem przeznaczonym do smarowania pomp do betonu, węży
i rurociągów przed przystąpieniem do pompowania lub natryskiwania betonu.
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Przyspieszacze wiązania

Niealkaliczne przyspieszacze MasterRoc SA
dodawane do dyszy przyspieszają wiązanie
i twardnienie betonu natryskowego. Zapewniają
wysoką wytrzymałość wczesną i końcową oraz
wydłużają trwałość. Ponadto ograniczają pylenie
i odbicie mieszanki.
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Przygotowano w oparciu o dane pochodzące z normy PN-EN 206+A1:2016-12 oraz krajowego uzupełnienia PN-B-06265

Klasy ekspozycji betonu
Tablica 1 — Klasy ekspozycji
Oznaczenie
klasy

1

Opis środowiska

Przykłady występowania klas ekspozycji

Brak zagrożenia korozją lub agresją środowiska

X0

W przypadku betonów niezawierających zbrojenia i innych elementów metalowych: Wszystkie
oddziaływania środowiska z wyjątkiem przypadków występowania zamrażania/rozmrażania,
ścierania lub agresji chemicznej.
W przypadku betonów zbrojonych lub zawierających inne elementy metalowe: Bardzo suche

Beton wewnątrz budynków o bardzo niskiej wilgotności
powietrza

2 Korozja spowodowana karbonatyzacją
W przypadku, gdy beton zawierający zbrojenie lub inne elementy metalowe, jest narażony na kontakt z powietrzem i wilgocią, ekspozycja powinna być klasyfikowana w następujący sposób:
XC1

Suche lub stale mokre

Beton wewnątrz budynków o niskiej wilgotności powietrza;
Beton stale zanurzony w wodzie

XC2

Mokre, sporadycznie suche

Powierzchnie betonowe narażone na długotrwały kontakt
z wodą;
Wiele fundamentów

XC3

Umiarkowanie wilgotne

Beton wewnątrz budynków o umiarkowanej lub wysokiej
wilgotności powietrza;
Beton na zewnątrz osłonięty przed deszczem

XC4

Cyklicznie mokre i suche

Powierzchnie betonowe narażone na kontakt z wodą, ale
nie jak w klasie ekspozycji XC2

3 Korozja spowodowana chlorkami niepochodzącymi z wody morskiej
W przypadku, gdy beton zawierający zbrojenie lub inne elementy metalowe jest narażony na kontakt z wodą zawierającą
chlorki, w tym sole odladzające, pochodzące z innych źródeł niż woda morska, ekspozycja powinna być klasyfikowana
w następujący sposób:
XD1

Umiarkowanie wilgotne

Powierzchnie betonowe narażone na działanie chlorków
z powietrza

XD2

Mokre, sporadycznie suche

Baseny
Beton narażony na działanie wody przemysłowej zawierającej chlorki

Cyklicznie mokre i suche

Elementy mostów narażone na działanie rozpylonych cieczy zawierających chlorki
Nawierzchnie drogowe
Płyty parkingowe

XD3

4 Korozja spowodowana chlorkami pochodzącymi z wody morskiej
W przypadku, gdy beton zawierający zbrojenie lub inne elementy metalowe jest narażony na kontakt z chlorkami pochodzącymi z wody morskiej, znajdującymi się w wodzie lub w powietrzu, ekspozycja powinna być klasyfikowana w następujący
sposób:
XS1

Narażenie na działanie soli zawartych w powietrzu, ale nie na bezpośredni kontakt z wodą
morską

Budowle zlokalizowane na wybrzeżu lub w jego pobliżu

XS2

Stałe zanurzenie

Elementy budowli morskich

XS3

Strefy pływów, rozbryzgów i aerozoli

Elementy budowli morskich

5 Agresja spowodowana zamrażaniem/rozmrażaniem przy udziale środków odladzających lub bez ich udziału
W przypadku, gdy beton w stanie mokrym jest narażony na znaczącą agresję spowodowaną cyklicznym zamrażaniem/rozmrażaniem, ekspozycja powinna być klasyfikowana w następujący sposób:
XF1

Umiarkowane nasycenie wodą bez środków
odladzających
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Pionowe powierzchnie betonowe narażone na deszcz
i zamarzanie
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Przykłady występowania klas ekspozycji

XF2

Umiarkowane nasycenie wodą ze środkami
odladzającymi

Pionowe powierzchnie betonowe konstrukcji drogowych
narażone na zamarzanie i działanie środków odladzających
z powietrza

XF3

Silne nasycenie wodą bez środków
odladzających

Poziome powierzchnie betonowe narażone na deszcz
i zamarzanie

Silne nasycenie wodą ze środkami odladzającymi lub wodą morską

Jezdnie dróg i mostów narażone na działanie środków
odladzających;
Powierzchnie betonowe narażone bezpośrednio na działanie aerozoli zawierających środki odladzające i zamarzanie
Strefy rozbryzgu w budowlach morskich narażonych
na zamarzanie

XF4

6 Agresja chemiczna
W przypadku, gdy beton jest narażony na agresję chemiczną gruntów naturalnych lub wody gruntowej, ekspozycja powinna
być klasyfikowana w następujący sposób:
XA1

Środowisko chemicznie mało agresywne

Beton narażony na kontakt z gruntem naturalnym i wodą
gruntową zgodnie z Tablicą 2

XA2

Środowisko chemicznie średnio agresywne

Beton narażony na kontakt z gruntem naturalnym i wodą
gruntową zgodnie z Tablicą 2

XA3

Środowisko chemicznie silnie agresywne

Beton narażony na kontakt z gruntem naturalnym i wodą
gruntową zgodnie z Tablicą 2

7 Korozja spowodowana ścieraniem
W przypadku, gdy powierzchnia betonu narażona jest na obciążenie mechaniczne i oddziaływanie środowiska należy klasyfikować w następujący sposób:
XM1

Umiarkowane zagrożenie ścieraniem

Posadzki i nawierzchnie eksploatowane przez pojazdy
o ogumieniu pneumatycznym

XM2

Silne zagrożenie ścieraniem

Posadzki i nawierzchnie eksploatowane przez pojazdy
o ogumieniu pełnym oraz wózki podnośnikowe z ogumieniem elastomerowym lub na rolkach stalowych

Ekstremalnie silne zagrożenie ścieraniem

Posadzki i nawierzchnie często najeżdżane przez pojazdy
gąsienicowe
Filary mostów
Powierzchnie przelewów
ściany spustów i sztolni hydrotechnicznych
Niecki wypadowe

XM3

(3) Środowiska chemicznie agresywne, sklasyfikowane w Tablicy 2, dotyczą gruntu naturalnego i wody gruntowej o temperaturze od 5 ºC do 25 ºC, przy nieznacznej prędkości jej przepływu, umożliwiającej uznanie warunków za statyczne. Klasę ekspozycji określa najbardziej niekorzystna wartość dla dowolnej pojedynczej charakterystyki chemicznej. W przypadku, gdy dwie
lub więcej agresywnych charakterystyk wskazuje na tę samą klasę, środowisko należy zakwalifikować do następnej, wyższej
klasy, chyba że specjalne badania dotyczące tego szczególnego przypadku wykażą, że nie jest to konieczne.
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Klasy konsystencji
4.2.1. Klasy konsystencji
(1) Klasyfikacji konsystencji mieszanki betonowej dokonuje się odpowiednio według Tablic 3, 4, 5 lub 6. W przypadku SCC
stosuje się wyłącznie klasy uwzględnione w Tablicy 6.
(2) Konsystencja może być również wyspecyfikowana poprzez wartość założoną przy tolerancjach podanych w Tablicy 23.
UWAGA 1 Klasy konsystencji w Tablicach od 3 do 6 nie są bezpośrednio związane ze sobą. Betonu wilgotnego, tzn. o niskiej
zawartości wody, zaprojektowanego do zagęszczania z zastosowaniem specjalnych technologii, nie klasyfikuje
się ze względu na konsystencję.
UWAGA 2 Więcej informacji na ten temat znajduje się w Załączniku L, w ustępie 1.

Tablica 3 – Klasy konsystencji według metody opadu
stożka
Klasa

Opad stożka
badany zgodnie z EN 12350-2
mm

S1

10 do 40

S2

50 do 90

S3

100 do 150

S4

160 do 210

S5a

≥ 220

a

→ Patrz Uwaga 1 do 5.4.1.

C0

a

Klasa

Stopień zagęszczalności
badany zgodnie z EN 12350-4
≥ 1,46

C1

1,45 do 1,26

C2

1,25 do 1,11

C3

1,10 do 1,04

C4b

< 1,04

≤ 340

F2

350 do 410

F3

420 do 480

F4

490 do 550

F5

560 do 620

F6a

≥ 630

→ Patrz Uwaga 1 do 5.4.1.

Tablica 6 —
Klasy konsystencji według metody rozpływu stożka
Klasa
SF1
SF2
SF3
a

→ Patrz Uwaga 1 do 5.4.1.
b
→ C4 stosuje się wyłącznie do betonu lekkiego.
a
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Średnica rozpływu
badana zgodnie z EN 12350-5
mm

F1a

a

Tablica 4 –
Klasy konsystencji według metody stopnia
zagęszczalności
Klasa

Tablica 5 – Klasy konsystencji według metody rozpływu

119
145

Rozpływ stożkaa badany zgodnie z EN 12350-8
mm
550 do 650
660 do 750
760 do 850

→ Klasyfikacji nie stosuje się do betonu z kruszywem o Dmax
większym niż 40 mm.
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0,50

0,45

XS 2
0,45

XS 3
0,55

XD 1
0,50

XD 2
0,45

XD 3

XF 2
0,55

XF 1
0,55

0,50

XF 3
0,45

XF 4

XA 2
0,50

XA 1
0,55

XM1
0,55

XA 3
0,45

0,55

XM2
0,45

XM3

Korozja spowodowana
ścieraniem

–

260

280

–

260

280

–

280

300

–

280

300

–

300

320

–

310

340

–

280

300

–

300

300

–

300

320

3)

3)

280

320

300

300

320

300

300

280

–

3)

340

300

280

280

320

330

300

300

360
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Kruszywo kat. F2 2)

1) W przypadku stosowania koncepcji współczynnika k maksymalny współczynnik w/c oraz minimalną zawartość cementu modyfikuje się zgodnie z EN 206 p 5.2.5.2
2) Kruszywo o mrozoodporności odpowiadającej kategorii (F) wg EN 12620.
3) Dopuszcza się stosowanie dodatków typu II, lecz nie jako ekwiwalent dla minimalnej ilości cementu.
4) Zawartość objętościowa powietrza w mieszance betonowej przed jej wbudowaniem zależy od maksymalnego wymiaru ziaren zastosowanego kruszywa i musi wynosić dla kruszywa: do 8 mm ≥ 5,5%; do 16 mm
≥ 4,5%; do 32 mm ≥ 4,0%; do 64 mm ≥ 3,5%.
5) Kruszywo o mrozoodporności w roztworze NaCl (FNaCl) odpowiadającej wartości deklarowanej, na podstawie badania wg EN 1367-6.
6) Beton o konsystencji V0 (≥ 31s) oznaczonej wg PN-EN 12350-3 i w/c ≤ 0,4 może być produkowany bez dodatkowego napowietrzenia.
7) Środowisko agresywne chemicznie należy kwalifikować do odpowiedniej klasy ekspozycji (XA1 do XA3) na podstawie wartości granicznych podanych w tabeli 2.
8) W przypadku, gdy zawartość siarczanów (SO42-) w środowisku pracy betonu wskazuje na klasy ekspozycji XA2 lub XA3 należy zastosować cement odporny na siarczany (SR) zgodny z EN 197-1 lub cement
odporny na siarczany (HSR) zgodny z normą PN-B-19707.
9) Kruszywo o współczynniku ścieralności micro-Deval’a odpowiadającej kategorii (MDE) wg EN 12620.
10) Wymagana właściwa pielęgnacja i obróbka powierzchni.

–

–

Inne
wymagania

260

250

–

Minimalna
zawartość
cementu przy
stosowaniu
dodatku typu
II1)

Minimalna
zawartość
cementu
(kg/m3) 1)

0,55

XS 1

Środowiska agresywne
chemicznie

C16/20 C16/20 C20/25 C20/25 C30/37 C35/45 C35/45 C30/37 C30/37 C35/45 C30/37 C25/30 C30/37 C30/37 C30/37 C30/37 C35/45 C30/37 C30/37 C35/45

0,60

XC 4

Kruszywo kat. F12)
Napowietrzenie 4)

C8/10

0,65

XC 3

Kruszywo kat. F12)
Napowietrzenie 4)

Minimalna
klasa
wytrzymałości

0,70

XC 2

Agresja spowodowana zamrażaniem/rozmrażaniem

Kruszywo kat. FNaCl5)
Napowietrzenie 4,6)

–

XC 1

Chlorki nie pochodzące
z wody morskiej

Cement odporny na siarczany8)

X0

Woda morska

M DE
wartość deklarowana9,10)

Maksymalne
w/c1)

Korozja spowodowana
karbonatyzacją

Klasy ekspozycji
Korozja spowodowana chlorkami

• frakcja 2/8 mm M DE ≤ 259,10)
• frakcja 8/16 mm M DE ≤ 20 9,10)

Brak
zagrożenia
korozją lub
agresją

• frakcja 2/8 mm M DE ≤ 20 9,10)
• frakcja 8/16 mm M DE ≤ 159,10)
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Zalecane wartości graniczne
dotyczące składu oraz właściwości betonu

Informator Techniczny
Domieszki i dodatki do betonu, budownictwo podziemne

«

SPIS TREŚCI

KARTY TECHNICZNE

WSTĘP

»

BUDOWNICTWO PODZIEMNE

KOMPENDIUM WIEDZY

Master Builders Solutions
dla branży budowlanej
MasterAir
Kompleksowe rozwiązania do
betonu napowietrzonego

MasterFiber
Kompleksowe rozwiązania do
betonu wzmacnianego włóknem

MasterPozzolith
Rozwiązania do codziennej
produkcji betonu towarowego

MasterSuna
Rozwiązania dla piasku i żwiru
w betonie

MasterBrace
Rozwiązania wzmacniające
konstrukcje betonowe

MasterGlenium
Rozwiązania do betonu
wysokowartościowego

MasterProtect
Rozwiązania do ochrony betonu

MasterSure
Rozwiązania do utrzymywania
wyjątkowej urabialności

MasterCast
Rozwiązania do produkcji
elementów wibroprasowanych

MasterInject
Rozwiązania do iniekcji betonowych

MasterEase
Rozwiązania do betonów o niskiej
lepkości

MasterKure
Rozwiązania do pielęgnacji betonu
MasterLife
Rozwiązania poprawiające trwałość
betonu

MasterEmaco
Rozwiązania do naprawy betonu

MasterMatrix
Zaawansowana kontrola
reologiczna betonu

MasterFinish
Rozwiązania do pielęgnacji form
i wykańczania powierzchni

MasterPel
Rozwiązania do produkcji betonów
wodoszczelnych

MasterFlow
Rozwiązania do precyzyjnego
posadowienia urządzeń

MasterPolyheed
Rozwiązania do ekonomicznej
produkcji betonu towarowego

MasterRoc
Rozwiązania dla budownictwa
podziemnego
MasterSeal
Rozwiązania do izolacji
wodochronnych i uszczelniania
MasterSet
Rozwiązania do kontroli czasu
wiązania i twardnienia betonu

MasterTop
Rozwiązania do posadzek
przemysłowych i komercyjnych
Master X‑Seed
Zaawansowane rozwiązania
przyspieszające do betonu
Ucrete
Rozwiązania dla posadzek
eksploatowanych w ekstremalnie
trudnych warunkach

MasterSphere
Rozwiązania gwarantujące
odporność na zamrażanie
i rozmrażanie

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
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
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.
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MasterCem
Rozwiązania do produkcji cementu

MasterRheobuild
Rozwiązania do betonu
o podwyższonej wytrzymałości

