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Total Performance  
Control

Conceptul Total Performance Control asigură că producătorii 
de beton marfă, contractorii și inginerii obțin un beton care 
are performentele de înaltă calitate conform cu specificația 
inițială; începând de la fabricarea în stația de beton, la livrare 
și punere în opera, și până la procesul de întărire.

Betonul reodinamic, ultima generație de beton autocompac-
tant, furnizează un amestec cu caracteristici de punere 
în operă excepționale, hidratare accelerată a cimentului pen-
tru dezvoltarea rapidă a rezistenței și un beton de înaltă cali-
tate. Total Performance Control este o tehnologie de ultimă 

generație care conferă performanțe îmbunătățite betonului 
pe termen scurt și lung, controlând cele două caracteristici 
distincte: menținerea în timp a lucrabilității și un raport scăzut 
apă /ciment, caracteristici esențiale pentru un beton de înaltă 
calitate

Un element cheie al conceptului Total Performance Control 
este superplastifiantul MasterGlenium Sky.

Proiectul nostru în Füssen (Germania):  
Pod peste Autostrada
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MasterGlenium SKY este un superplastifiant inovator bazat 
pe tehnologia polimerilor brevetată de Master Builders 
Solutions. A fost derivată direct din conceptul Total 
Performance Control și este proiectat special de experții 
noștri pentru a asigura simultan o reducere semnificativă 
a cantității de apă și menținerea tasării betonului marfă. 
În comparație cu superplastifianții PCE convenționali, veți 
putea obține un amestec de beton de înaltă calitate cu o dez-
voltare accelerată a rezistenței și lucrabilitate extinsă, fără 
întârzieri de priză.

Utilizând capacitățile globale de cercetare și dezvoltare, 
experții Master Builders Solutions depășesc limitele tehnice 
ale industriei betonului. Cu o abordare holistică a betonului și 
tehnologia bazată pe polimeri, produsele și sistemele Master 
Builders Solutions pot controla comportamentul chimic și fizic 
al polimerilor și interacțiunile acestora cu cimentul, prin ajus-
tarea lungimii catenei centrale PCE, a lungimii și a densității 
catenelor laterale, a sarcinilor electrice, ca și a grupurilor 
funcționale libere. Drept rezultat, gama noastră de aditivi 
MasterGlenium SKY sunt dezvoltați pentru a îndeplini cu suc-
ces cerințele și condițiile locale.

MasterGlenium SKY
Extinde limitele din industria betonului

Evoluția performanțelor aditivilor

Menținerea în timp a lucrabilității
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Tehnologia MasterGlenium Sky pentru beton marfă

Tehnologia PCE Traditională pentru prefabricate

Tehnologia PCE Traditională pentru beton marfă

Proiectul nostru în Herisau (Elveția):  
Lucrări de reparații la Viaductul Glattal
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Mecanismul de acțiune
Efectul de dispersie al superplastifianților se bazează pe 
absorbția moleculelor pe particulele de ciment, conferindu-i 
o sarcină negativă care cauzează respingere electrostatică 
dar formeaza și o bariera sterică, fizică, între acestea. Evoluția 
procesului de hidratare, prin formarea etringitei, nu este favo-
rabilă actiunii superplastifiantului – moleculele PCE rapid 
absorbite sunt acoperite de stratul de etringită, devenind astfel 
ineficiente. Configurația specială a moleculelor MasterGlenium 
SKY permite o absorbție lentă a acestora pe particulele de 
ciment și le dispersează eficient pe parcursul unei perioade 
mai lungi de timp.

Structura moleculară este esențială pentru dezvoltarea rezis-
tenței. Cu superplastifianții bazați pe policarbohidrateter con-
vențional, moleculele acoperă întreaga suprafață a granulelor 
de ciment și ridică o barieră împotriva contactului cu apa. De 
aceea, procesul de hidratare are loc încet. Pe de altă parte, 
moleculele MasterGlenium Sky lasă loc suficient pe suprafața 
cimentului pentru a permite reacția de hidratare, astfel facili-
tând dezvoltarea rezistențelor.
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Avantajele Total 
Performance Control

Pentru Producătorul de beton marfă
Betonul marfă se caracterizează prin numărul și marea varie-
tate de diferite amestecuri. Utilizarea a diferite tipuri de agre-
gate, cimenturi și lianți, împreună cu orientarea spre betoane 
speciale pentru aplicații specifice, cum ar fi betoanele colo-
rate sau albe, marește și mai mult această varietate. În ace-
lași timp, producătorii de beton marfă trebuie să își păstreze 
profitabilitatea în condițiile creșterii costurilor materialelor, 
forței de muncă și a echipamentelor, ca și în perioadele de 
scădere a prețurilor. Ca urmare, producătorii sunt forțați să 
își optimizeze costurile de producție și logistică. Conceptul 
nostru Total Performance Control vă susține prin asigurarea 
capacității de furnizare la locul de punere in opera a unui 
beton de înaltă calitate în orice moment Acest concept 

facilitează producția unui beton cu o lucrabilitate stabilă un 
timp îndelungat și cu un raport scăzut apă/ciment, îndeplinind 
cerințele EN 206-1. În continuare, vă vom susține în a econo-
misi prin optimizarea amestecului de beton corespunzător 
tipului și compoziției cimentului și al granulometriei agregatu-
lui folosit de dumneavoastră.

În plus, produsul MasterGlenium SKY este adecvat pentru 
multe aplicații. Drept urmare, permite producătorilor de beton 
marfă să optimizeze stocurile, să ușureze logistica și să 
reducă investițiile în tancuri de stocare și echipamente de 
dozare și astfel să reducă costurile de întreținere.

Referința noastră din Dohna (Germania):  
Viaduct A 17 Seidewitztal
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Proiectul nostru în Valencia (Spania):  
Viaduct pentru tren de mare vitez

Pentru Contractor
Atenția contractorului este direcționată spre două aspecte. 
În timpul procesului de punere în operă, contractorii au 
nevoie de ușurință la turnare și finisare, cât și de un beton 
ușor de manevrat deci cu o perioadă extinsă de menținere 
a lucrabilitate, pentru a economisi forța de muncă. Ca rezul-
tat, structura va fi formata dintr-un beton de înaltă calitate 
cu suprafețe de o calitate îmbunatățită. După punerea 
în operă, apare necesitatea dezvoltării rapide a rezistenței 
pentru a fi obținută cât mai repede rezistența minimă nece-
sară decofrării. Cu cât decofrarea este mai rapidă și cofrajele 
reutilizate, cu atât procesul este mai profitabil. Obținerea unei 
rezistențe inițiale mai mare permite reutilizarea mai rapidă 
a cofrajului, reducând astfel durata ciclului de producție.
Procesul de construcție este mai rapid, echipamentul și per-
sonalul pot lucra cu o mai mare eficiență.

Conceptul Total Performance Control garantează punerea 
în operă a aceluiași beton, așa cum e specificat și comandat 
de la fabrica de beton marfă. Cu MasterGlenium SKY veți 
putea îndeplini cerințele privind punerea în operă și finisarea 
ușoară, cât și dezvoltare rapidă a rezistenței. Dacă prepara-
rea betonului se face la locul de turnare, se pot utiliza ace-
leași avantaje ca și în cazul betonului marfă.

Pentru Proiectant
Proiectantul este direct interesat în obținerea unei structuri 
durabile cu armături dese și secțiuni subțiri, urmărind o peri-
oadă de viață prelungită și cu lucrări de întreținere reduse. 
Perioadele de viață estimate de peste 100 ani nu mai sunt 
neobișnuite și vor deveni treptat standarde în domeniu. 
Pentru a optimiza costurile pe întreaga perioadă de viață, 
licitațiile de atribuire a contractelor pot include pe lângă exe-
cuția construcției și lucrările de întreținere pentru câteva 
decenii. Un proces accelerat de execuție a construcției ce 
reduce costurile generale a devenit parte a sarcinilor ingine-
rilor, în special în construcția de drumuri și tunele.

Pentru a optimiza costurile pe parcursul întregii perioade de 
viață, este necesară procesarea unui beton de înaltă calitate 
cu durabilitate mai mare și asigurarea că betonul îndepli-
nește specificațiile de performanță originale. Cele două 
caracteristici esențiale pentru un beton de înaltă calitate, și 
astfel de înaltă durabilitate, sunt raportul scăzut apă/ciment 
și menținerea lucrabilității un timp îndelungat. Conceptul 
Total Performance Control cu MasterGlenium Sky asigură 
ambele performanțe simultan. Drept rezultat, sunt obținute 
perioade de viață mai lungi, cu muncă de întreținere mai 
redusă și, astfel, costuri mai mici.
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Proiectul nostru în Modena (Italia):  
Viaduct Campogalliano



Total Performance Control și tehnologia MasterGlenium SKY 
introduc o nouă generație de superplastifianți, soluționând 
nevoile întregii industrii de beton marfă:

  Asigură livrarea constantă a unui beton de înaltă calitate, 
cu un raport scăzut apă/ciment.

  Furnizează un beton cu o perioadă extinsă de menținere 
a lucrabilității și la temperaturi ridicate, fără a afecta dez-
voltarea rezistenței.

  Garantează un beton care respectă specificațiile originale, 
de la stadiul de beton proaspăt până la stadiul de beton 
întărit.

  Oferă un singur aditiv versatil pentru multe tipuri de aplicații 
și condiții

Concluzie
O nouă generație de superplastifianți

Total Performance Control și MasterGlenium SKY îndeplinesc cerințele 
industriei de beton marfă, economisind simultan atât timp cât și bani.
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Referința noastră din Mont Saint-Michel (Franța):  
Barajul de pe râul Couesnon
© Foto: Daniel Fondimare (SM Baie) 



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)



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-0018-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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