
Informațiile cuprinse în această broșură se bazează pe cunoștințele și experiența noastră actuală. Acestea nu reprezintă calitatea convenită contractual pentru produse și, având în vedere 
multitudinea de factori care pot afecta procesarea și aplicarea produselor noastre, nu scutesc cumpărătorul și/sau procesatorul de efectuarea propriilor investigații și teste. Calitatea contrac-
tuală convenită a produsului în momentul transferului riscului este bazată numai pe informațiile din fișa de specificații tehnice. Orice descrieri, desene, fotografii, date, proporții, greutăți, etc. 
menționate în această broșură pot fi modificate fără vreo informare prealabilă. Este responsabilitatea beneficiarului produsului nostru să se asigure că sunt respectate toate drepturile de 
proprietate și legile și reglementările existente (01/2021).

® = marcă înregistrată a MBCC Group în mai multe țări. MBS-04-2021-AS-0021-RO

Master Builders Solutions  
pentru Industria de Construcții

 
 
QUANTIFIED SUSTAINABLE BENEFITS. 
CHIMIE AVANSATĂ A MASTER BUILDERS SOLUTIONS

Să lăsăm cifrele să vorbească: V-am prezentat câteva dintre produsele cele mai eficiente 
din punct de vedere ecologic pentru producţia de beton și prefabricate, construcţii, inginerie 
civilă și pardoseli.

sustainability.master-builders-solutions.com

MasterAir
Soluții complete pentru beton 
cu aer antrenat

MasterBrace
Soluții pentru consolidarea 
betonului

MasterCast
Soluții pentru industria produselor 
din beton vibropresat

MasterCem
Soluții pentru fabricarea cimentului

MasterEase
Vâscozitate scăzută pentru 
performanțe ridicate ale betonului

MasterEmaco
Soluții pentru repararea betonului

MasterFinish
Soluții pentru tratarea cofrajelor și 
îmbunătățirea calității suprafețelor 
betonului

MasterFlow
Soluții pentru subturnări de precizie

MasterFiber
Soluții pentru beton armat cu fibre

MasterGlenium
Soluții pentru beton de înaltă 
performanță

MasterInject
Soluții pentru injectarea betonului

MasterKure
Soluții pentru tratarea betonului 
după turnare

MasterLife
Soluții pentru beton cu durabilitate 
ridicată

MasterMatrix
Soluții avansate pentru controlul 
reologiei betonului

MasterPel
Soluții pentru hidrofobizare, anti-
eflorescență și protecția suprafeței 
betonului

MasterPolyheed
Soluții pentru beton de clasă medie

MasterPozzolith
Soluții pentru beton de clasă uzuală

MasterProtect
Soluții pentru protejarea betonului

MasterRheobuild
Soluții pentru beton reoplastic 
cu rezistență mare

MasterRoc
Soluții pentru construcții subterane

MasterSeal
Soluții pentru hidroizolare și etanșare

MasterSet
Soluții pentru controlul prizei betonului

MasterSphere
Soluții pentru rezistență garantată 
la îngheț-dezgheț

MasterSuna
Soluții pentru nisip și pietriș în beton

MasterSure
Soluții pentru menținerea un timp 
îndelungat a lucrabilității betonului

MasterTop
Soluții pentru pardoseli industriale 
și comerciale

Master X-Seed
Soluții avansate de accelerare 
a întaririi betonului

Ucrete
Soluții de pardoseli pentru medii 
agresive

Master Builders Solutions Romania S.R.L.
Calea Ploiești nr. 41, Ariceștii-Rahtivani, Prahova, România
Cod Poștal 107025
T: +40 344 520 114, F: +40 344 520 101
office.mbs-romania@mbcc-group.com
marketing.mbs-romania@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.com/ro-ro
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MasterKure
Face diferența în performanța și 
durabilitatea betonului

Marca Master Builders Solutions reunește întreaga noastră experi-
ență pentru a crea soluții chimice pentru construcții noi și pentru 
întreținerea, repararea și renovarea structurilor existente. Master 
Builders Solutions este construit pe baza experienței dobândite 
în decursul a peste un secol în industria construcțiilor. Cunoștințele 
tehnice și experiența la nivel de comunitate globală a experților 
noștri în construcții formează nucleul Master Builders Solutions.

Combinăm elementele potrivite din portofoliul nostru pentru a solu-
ționa probleme specifice de construcție. Colaborăm pe domenii de 
expertiză și regiuni și extragem experiența dobândită din nenumă-
rate proiecte de construcție din întreaga lume. Valorificăm tehnolo-
giile globale, precum și cunoștințele aprofundate privind cerințele 
locale din construcții, pentru a dezvolta inovații care să vă susțina 
să aveţi reuşite notabile şi să realizaţi construcţii durabile.

Portofoliul complex al mărcii Master Builders Solutions cuprinde 
aditivi pentru beton, aditivi pentru ciment, soluții chimice pentru 
construcții subterane, soluții de hidroizolație, materiale de etan-
șare, soluții de reparare și protecție a betonului, mortare perfor-
mante, soluții pentru pardoseli performante și soluții pentru energia 
eoliană onshore și offshore.

Master Builders Solutions

		Aditivi pentru beton
		Aditivi pentru ciment
		Soluții chimice pentru construcții subterane
		Soluții de hidroizolare
		Materiale de etanșare
		Soluții de reparare și protecție a betonului
		Mortare de performanță
		Mortare pentru turbine eoliene 
		Soluții pentru pardoseli performante

Portofoliul nostru complet

Nu ezitați să ne contactați 
pentru mai multe informații 
specifice! (a se vedea 
coperta posterioară pentru 
detalii locale de contact)

http://sustainability.master-builders-solutions.com
mailto:office.mbs-romania@mbcc-group.com
mailto:marketing.mbs-romania@mbcc-group.com
https://www.master-builders-solutions.com/ro-ro


Mediul inconjurator
Cel mai bun proiect de beton este inutil dacă suprafața nu 
este densă, durabilă și fără fisuri. Suprafața betonului proas-
păt pus în operă este punctul său cel mai sensibil și trebuie 
protejată pentru a atinge potențialul maxim de calitate. Acest 
lucru este deosebit de important pentru betonul modern, de 
înaltă performanță cu un raport scăzut apă /ciment.

În acest scop, experții Master Builders Solutions oferă 
o gamă cuprinzătoare de agenți de calitate pentru tratare 
antievaporare superioară. Față de metodele de protejare 
tradiționale precum foliile de plastic sau stropirea cu apă, 
agenții de tratare lichizi care formează membrane de protec-
ție au multe avantaje. Caracteristicile acestora diferă în func-
ție de condițiile climatice și reglementările din țările în care 
sunt utilizați. Mai mult, fiecare segment de piață cere caracte-
ristici diferite ale agenților de tratare, în funcție de necesitățile 
specifice aplicației.

Cerințe
Gama noastră MasterKure îndeplinește toate cerințele dife-
rite ale pieței. Caracteristica principală a agenților de tratare 
este gradul de retenție a apei sau gradul de blocare, iar 
nevoia pentru o retenție mare a apei este împărtășită de toți 
utilizatorii agenților de tratare. Pentru diferite aplicații, funcție 
de segmentul de piață, trebuie îndeplinite o serie de cerințe 
suplimentare. Un contractor are nevoie de o bună aderență la 
suprafețele verticale și se așteaptă ca un agent de tratare să 
poată acționa ca o amorsă pentru următoarele finisaje ale 
suprafeței. Piața pardoselilor are nevoie de o peliculă de tra-
tare ce poate fi ușor îndepărtată pentru a obține o legătură 
solidă cu substratul a straturilor ulterioare de acoperire. 
Pentru construcția de drumuri, diminuarea creșterii de tempe-
ratură a betonului expus la lumină solară intensă este 
o cerință importantă.

Tehnologii
Experții Master Builders Solutions oferă o gamă cuprinză-
toare de agenți de tratare. Este recomandat un antievapo-
rant, pentru a asigura hidratarea completă în timpul primelor 
ore și pentru a facilita nivelarea manuală. Agenții de tratare 
fără solvenți, pe bază de emulsii de ceară sunt extrem de 
eficienți, prietenoși pentru mediu și economici. Agenții de 
tratare cu pigment alb, prin gradul ridicat de reflexia solara 
au rolul suplimentar de a reduce creșterile de temperatură 
în betonul expus radiației solare. Pentru o eficiență ridicată, 
în combinație cu aplicarea timpurie și formarea rapidă a peli-
culei, un produs pe bază de rășini polimerice dizolvat în sol-
venți organici reprezintă soluția ideală.
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Aplicare pe

 Beton proaspăt •• ••

 Beton uscat mat1) •• •• •• ••

 Beton abia întărit /decofrat •• •• ••

Retenția de apă

 Excelentă Bună Excelentă •• •• ••

 Bună •• ••

Formarea membranei

 Rapid •• ••

 Standard •• •• ••

Avantaje cheie

 Calitate îmbunătățită a suprafeței •• •• •• ••

  Finisaje ulterioare ale suprafeței 2) •• ••

 Creștere redusă a temperaturii betonului ••

  Antievaporant /ajută la nivelarea manuală ••

Îndepărtat prin

 Sablare •• ••

 Spălare sub presiune •• ••

Standarde şi Reglementări

 ASTM C 309-03 (US) ••

 AFNOR NF P 18-370 (FR) ••

 TL NBM-StB 09 (DE) •• ••

 SILKO-Richtlinie (FIN) ••

Descriere

 Dispersie polimeri sintetici •• ••

 Emulsii de ceară cu parafină •• ••

 Agent tensioactiv ••

 Pigmentat în alb ••

 Fără solvenți •• •• •• ••
Aplicarea MasterKure 
la locul execuției 
după punerea 
în operă a betonului.

1)  Asigurați-vă că nu există apă 
liberă și că luciul inițial al 
suprafeței betonului 
a dispărut. 

2)  Permite acoperiri ulterioare, 
ex. straturi adeziv, sisteme de 
vopsire și sisteme 
cimentoase.

Matricea de selectare MasterKure

Fisuri cauzate de contracţia prin uscare apărute la vărste 
timpurii

MasterKure
Soluții pentru orice aplicație din industria betonului

Avantaje
Experții Master Builders Solutions au dezvoltat o gamă ino-
vatoare de agenți de tratare pentru toate aplicațiile din indus-
tria betonului.

		P roduse inovatoare incluzând emulsii fără solvenți, agenți 
de tratare pigmentați cu refl exie solară ridicată, și produse 
cu solvenți pentru formarea imediată a membranei, asi-
gură durabilitate maximă betonului.

		Expertiză superioară bazată pe cunoștințe tehnice apro-
fundate în utilizarea combinată a aditivilor și agenților de 
tratare pentru beton.

		Servicii cu valoare adăugată pentru determinarea specifi-
cațiilor și optimizarea amestecului de beton.

Referinţa noastră în Niederfinow (Germania): Fundaţie elevatoar nave

MasterKure
Face diferența în performanța și durabilitatea betonului

MasterKure
Face diferența în performanța și durabilitatea betonului


