MasterKure 111WB
Środek do pielęgnacji powierzchniowej betonu oraz ułatwiający jego wykończenie
SPOSÓB DZIAŁANIA

MasterKure 111WB jest gotowym do użycia roztworem
wodnym na bazie olejów roślinnych, który zabezpiecza
beton przed zbyt szybką utratą wody, oraz ułatwiającym
jego obróbkę powierzchniową. Środek tworzy elastyczny
film, co pozytywnie wpływa na komfort pracy z betonem
podczas jego wykańczania, oraz ogranicza ryzyko szybkiego jego wyschnięcia.

WŁAŚCIWOŚCI

MasterKure 111WB naniesiony na powierzchnię betonu:
• ograniczana odparowywanie wilgoci do 80% w pierwszych wyjątkowo krytycznych godzinach,
• ogranicza skurcz plastyczny, przez co niweluje ryzyko
powstawania pęknięć,
• pozwala na uzyskanie lepszego wyglądu powierzchni
przy mniejszym nakładzie pracy,
• umożliwia wykańczanie betonu o niskich klasach konsystencji,
• wydłuża możliwy czas obróbki betonu.

SPOSÓB STOSOWANIA

• ewentualną plamę można usunąć wybielaczem na bazie
chlorków,
• w warunkach intensywnego odparowywania środek
należy nakładać kilkukrotnie,
• po zatarciu lub wygładzeniu powierzchni betonowej
zaleca się kontynuowanie pielęgnacji przy pomocy środków o silnym działaniu blokującym, takich jak emulsje
parafinowe, lub pokrycie folią.

ZASTOSOWANIE

MasterKure 111WB nadaje się do:
• tymczasowe ograniczenia utraty wody przez beton –
zabezpieczenie przed wyschnięciem,
• wykańczania powierzchni posadzek oraz elementów
betonowych.

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterKure 11WB nie jest substancją niebezpieczną zgodnie z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy
o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

MasterKure 111WB jest substancją czynną i w zależności
od zastosowania zaleca się:
• W przypadku wykorzystania MasterKure 111WB jako
tymczasowa ochrona przed parowaniem, preparat stosuje się z reguły w stanie nierozcieńczonym lub po rozcieńczeniu wodą w stosunku maks. 1:1. Nanoszona ilość
powinna wynosić od 150 do 200 g/m².
• W przypadku stosowania produktu jako środek wspomagający wygładzanie powierzchni betonowych lub betonowych elementów prefabrykowanych, MasterKure
111WB można rozcieńczyć wodą w stosunku od 1:3 do
maksymalnie 1:6. 1 l tak rozcieńczonego środka wystarcza na 5 do 12 m² powierzchni betonu.
MasterKure 111WB należy nanosić na powierzchnię zabudowanej mieszanki betonowej za pomocą spryskiwacza
wysokociśnieniowego z dyszą płaską wytwarzając delikatną, ale gęstą mgłę, unikając jednocześnie nadmiernego gromadzenia się środka w jednym miejscu.
MasterKure 111WB zawiera zielono-żółty barwnik fluorescencyjny, ułatwiający kompletne nanoszenie powłoki.
Barwnik znika całkowicie po wyschnięciu, zatarciu lub
wygładzeniu powierzchni.
Środki ostrożności:
• MasterKure 111WB nie należy stosować na powierzchnię całkowicie związanego betonu,
• pozostałość produktu na stwardniałym betonie lub nadmiernie naniesioną ilość należy niezwłocznie wytrzeć
aby uniknąć odbarwienia w postaci czerwono-brązowych plam,
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MasterKure 111WB
Środek do pielęgnacji powierzchniowej betonu oraz ułatwiający jego wykończenie
Właściwości fizyko-chemiczne
Surowiec podstawowy

Emulsja na bazie olejów roślinnych

Forma

Ciecz

Kolor

Jaskrawo-żółty
1,00 ± 0,01 g/cm3

Gęstość (w 20°C)
pH (w 20°C):

8,0 ± 1,0

Temperatura stosowania

+5°C do +40°C

Magazynowanie i Transport
Minimalny okres przydatności
Warunki przechowywania

12 miesięcy
Oryginalne pojemniki w temperaturze 5°C do + 30°C. 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

Producent:

Dystrybutor:

Master Builders Solutions Deutschland GmbH
Ernst‑Thalmann‑Strasse 9
39443 Stassfurt
Germany

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

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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