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Názov produktu
Popis

Balenie Dávkovanie Použitie

PREVZDUŠŇOVACIE PRÍSADY

Stavba Mokré lazce, ČMB Opava,
MasterGlenium SKY 665, MasterAir 103, zimná betonáž pilierov

MasterAir 81
Prísada pre štandardné 
priemyselné transportné malty

•	sud	200	kg •	Odporučené	dávkovanie	je	
0,5–1,5	%	hmotnosti	cementu.

•	Stredné	dávkovanie	t.	j.	cca	10	
ml/kg	cementu	poskytne	
spracovateľnosť	až	36 hodín.

•	MasterAir	81	je	tekutá	prísada	pre	štandardne	
priemyselne	vyrábanú	maltu.	

•	Vhodná	najmä	pre	piesky	s	vysokým	obsahom	
jemných	podielov.

MasterAir 114
Koncentrát prevzdušňovacej 
prísady pre maltu a betón

•	kontajner	1000	kg
•	sud	200	kg
•	kanister	20	kg

•	Odporučené	dávkovanie	je	
0,05–0,3	%	hmotnosti	
cementu.	

•	MasterAir	114	sa	používa	na	dosiahnutie	
prevzdušnenia	betónu	a	zlepšenie	
mrazuvzdornosti	a	odolnosti	proti	
rozmrazovacím	soliam.	

MasterAir 125
Prevzdušňovacia prísada

•	sud	200	kg	
•	kanister	20	kg

•	Odporučené	dávkovanie	je	
0,05–1,6	%	hmotnosti	
cementu.

•	MasterAir	125	sa	používa	na	dosiahnutie	
prevzdušnenia	betónu	a	zlepšenie	
mrazuvzdornosti	a	odolnosti	proti	
rozmrazovacím	soliam.

MasterAir 150 MHK
Prefabrikované mikroguličky

•	vrecko	2 kg	 
(8	vreciek	v	balení)

•	12	balení	na	palete

•	Odporučené	dávkovanie	je	
1,5–5	kg/m3	betónu.	

•	MasterAir	150	MHK	sú	elastické,	duté	
mikroguličky	vhodné	ako	prísada	na	zvýšenie	
odolnosti	proti	mrazu	a	chemickým	
rozmrazovacím	látkam	do	malty	a	do	betónu.	

MasterAir 178
Prevzdušňovacia prísada  
do betónu

•	kontajner	1000	kg
•	sud	200	kg
•	kanister	20	kg

•	Odporučené	dávkovanie	je	
0,05–1,5	%	hmotnosti	
cementu.

•	MasterAir	178	je	tekutá	prevzdušňovacia	
prísada	na	syntetickej	báze	na	výrobu	betónov	
s	vysokou	odolnosťou	proti	účinkom	vody,	
mrazu	a	chemických	rozmrazovacích	látok.

MasterAir 203
Prevzdušňovacia prísada  
do betónu

•	kontajner	1000	kg
•	sud	200	kg
•	kanister	20	kg

•	Odporučené	dávkovanie	je	
0,05–1,5	%	hmotnosti	
cementu.

•	MasterAir	203	je	tekutá	prevzdušňovacia	
prísada	na	syntetickej	báze	na	výrobu	betónov	
s	vysokou	odolnosťou	proti	účinkom	vody,	
mrazu	a	chemických	rozmrazovacích	látok.

MasterAir 214
Prevzdušňovacia prísada  
do betónu

•	kontajner	1000	kg
•	sud	200	kg
•	kanister	20	kg

•	Odporučené	dávkovanie	je	
0,05–1,5 %	hmotnosti	
cementu.

•	MasterAir	214	je	tekutá	prevzdušňovacia	
prísada	na	syntetickej	báze	na	výrobu	betónov	
s	vysokou	odolnosťou	proti	účinkom	vody,	
mrazu	a	chemických	rozmrazovacích	látok.
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MasterCast 401
Nová generácia prísady, ktorá 
znižuje obsah zámesovej vody  
v betóne, na výrobu zavlhnutých 
betónových zmesí najmä  
pre dutinové stropné panely  
a zmesi s vysokou redukciou vody 
s rýchlym nábehom počiatočných 
pevností

•	kontajner	1000	kg •	Odporučené	dávkovanie	je	
0,2–2,0	%	hmotnosti	cementu.

•	MasterCast	401	je	multifunkčná	prísada	
vyvinutá	pre	zavlhnuté	betóny.

•	Výrobok	je	vhodný	najmä	pre	betóny	
s rýchlym	nábehom	pevností.

•	MasterCast	401	znižuje	dobu	cyklu	hutnenia	
pri	zachovaní	alebo	dokonca	zlepšení	vzhľadu	
prvku.	

MasterCast 550
Prášková rozpínavá prísada  
pre maltu a betón

•	25	kg	krabica	
•	0,5	kg	vrecko

•	Odporučené	dávkovanie	je	
0,2–2,0	%	hmotnosti	cementu.	

•	MasterCast	550	sa	používa	pre	rozpínavé	
malty	a	rozpínavé	betóny	na	výplň	dutín.

MasterCast 701
Nová generácia prísady na báze 
polykarboxylátéteru na výrobu 
betónových produktov (MCP)

•	kontajner	1000	kg
•	sud	200	kg
•	kanister	20	kg

•	Odporučené	dávkovanie	je	
0,3–1,0 %	hmotnosti	cementu.

•	MasterCast	701	je	vhodná	na	výrobu	
betónových	produktov	najmä	zámkovej	dlažby	
vyžadujúcej	výrazné	zníženie	vody	 
a	pri	výrobe	blokov	a	spirollov.

MasterCast 747
Nová generácia superplastifikačnej 
prísady na báze polykarboxylát-
éteru na výrobu betónových 
produktov zo zavlhnutej zmesi 
(MCP), špeciálne pre zmesi 
vyžadujúce veľké zníženie  
obsahu vody

•	kontajner	1000	kg
•	sud	200	kg
•	kanister	20	kg

•	Odporučené	dávkovanie	je	
0,1–3,0 %	hmotnosti	cementu.

•	MasterCast	747	je	inovovaná	superplastifikač-
ná	prísada	na	báze	polykarboxylátéterových	
polymérov,	špeciálne	navrhnutá	pre	zavlhnutý	
betón.

MasterCast 753
Prísada na výrobu betónových 
výrobkov s vysokými nárokmi  
na kvalitu

•	kontajner	1000	kg
•	sud	200	kg
•	kanister	20	kg

•	Odporučené	dávkovanie	je	
0,1–0,5	%	hmotnosti	cementu.

•	MasterCast	753	sa	používa	na	zlepšenie	
zhutniteľnosti	a	pevnosti	v	tlaku	výrobkov	 
zo	zavlhnutej	zmesi,	napr.	dlažieb,	
železobetónových	rúr,	dlaždíc.

Názov produktu
Popis

Balenie Dávkovanie Použitie

PRÍSADY NA VÝROBU ZAVLHNUTÝCH BETÓNOV

Názov produktu
Popis

Balenie Dávkovanie Použitie

MasterCell 285
Syntetická penotvorná prísada 
určená na výrobu ľahkého betónu

•	sud	200	kg
•	kanister	20	kg

•	Odporučené	dávkovanie	je	 
0,5	%	hmotnosti	cementu.

•	MasterCell	285	je	silno	penotvorná	prísada,	
určená	na	výrobu	ľahkého	betónu	a	bežnej	
alebo	ľahčenej	čerstvej	malty.

PRÍSADY PRE ĽAHKÉ BETÓNY

Názov produktu
Popis

Balenie Dávkovanie Použitie

MasterFiber 012
Monofilné vlákno na zabránenie 
vzniku trhlín na povrchu betónu 
vplyvom plastického zmrašťovania 
a sadania

•	papierové	vrecko
–	0,6	kg
–	0,9	kg
–	1	kg

•	Odporučené	dávkovanie	je	
jedno	samorozpustné	vrecko	
hmotnosti	600	g,	900	g	alebo	
1	kg	na	m3	betónu.

•	MasterFiber	012	je	100%	polypropylénové	
vlákno	špeciálne	navrhnuté	na	použitie	 
do	betónov.

MasterFiber 151
Štrukturálne polypropylénové 
vlákno na vystuženie striekaného 
betónu

•	papierové	vrecko	
6 kg

•	Odporučené	dávkovanie	 
je	6	kg	na	m3	betónu,	ktoré	
zaistí	absorpciu	energie	 
700–800 J	(EFNARC	Panel	
Test)	alebo	280–320	J	(ASTM	
1550)	pre	striekaný	betón	 
35	MPa	na	stavbe.	

•	MasterFiber	151	je	vlákno	extrudované	
z polyméru	polypropylénu	a	vytvarované	 
do	zvlneného	profilu	na	zlepšenie	ukotvenia	 
v	cementovej	matrici.

ROZPTÝLENÁ VÝSTUŽ DO BETÓNOV
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MasterFiber 230
Štrukturálne polypropylénové 
vlákno na vystuženie betónu

•	papierové	vrecko	
5 kg

•	Odporučené	dávkovanie	je	
1,5–9	kg	na m3	betónu.

•	MasterFiber	230	je	vlákno	extrudované	
z polyméru	polypropylénu	a	vytvarované	 
do	zvlneného	profilu	na	zlepšenie	ukotvenia	
v cementovej	matrici.

MasterFiber 240
Štrukturálne polypropylénové 
vlákno na vystuženie betónov. 

•	papierové	vrecko	
5 kg

•	Odporučené	dávkovanie	je	
1,5–9	kg	na m3	betónu.

MasterFiber	240	je	vlákno	extrudované	
z polyméru	polypropylénu	a	vytvarované	 
do	zvlneného	profilu	na	zlepšenie	ukotvenia	
v cementovej	matrici.	

MasterFiber 401
Konštrukčné syntetické vlákno  
na vystuženie vysoko a ultra 
vysokoodolného betónu  
(HPC & UHPC).

•	papierové	vrecko 
8	kg

•	Odporučené	dávkovanie	 
sa	môže	pohybovať	od	8	kg	
do	viac	ako	45	kg	na	m3  
v	závislosti	od	konkrétnych	
požiadaviek.

MasterFiber	401	je	možné	používať 
v	nasledujúcich	oblastiach:
•	Urbanistická	vybavenosť
•	Betónové	plochy
•	Fasádne	panely	a	iné	tenké	prvky
•	Ťahané	rúry
•	Prefabrikované	trafo	stanice
•	Septické	nádrže
•	Mnoho	ďalších	prefabrikovaných	prvkov

MasterFiber 482
Vlákna z vysokouhlíkovej ocele  
na vystuženie vysoko a ultra 
vysoko-odolného betónu  
(HPC & UHPC).

•	krabica	20	kg •	Odporučené	dávkovanie	tohto	
vlákna	s vysokou	pevnosťou	
v ťahu	sa	môže	pohybovať	 
od	60	do	viac	ako	150	kg	 
na	m3		v	závislosti	od	
konkrétnych	charakteristík,	
ktoré	daný	vystužený	betón	
má	mať.

MasterFiber	482	sú	oceľové	vlákna	s vysokou	
pevnosťou	v	ťahu	vyrobené	z	drôtov	z tvrdej	
ocele,	s	mosadzným	povlakom	a	sú	určené	 
na	vystuženie	vysoko	a	ultra	vysokoodolných	
betónov.

Názov produktu
Popis

Balenie Dávkovanie Použitie

MasterFinish CLN 121
Čistiaci prostriedok na údržbu 
domiešavačov, stavebných strojov 
a prístrojov. Bezchloridový, šetrný 
ku kovovým povrchom.

•	sud	200	kg
•	kanister	20	kg

•	MasterFinish	CLN	121	 
sa	nanáša	neriedený.

•	MasterFinish	CLN	121	je	čistiaci	prostriedok	
na	údržbu	stavebných	strojov,	domiešavačov	
a	stavebných	prístrojov	od	zvyškov	betónov	 
a	mált.

MasterFinish DF 880
Odpeňovacia prísada na výrobu 
betónov s vysokými nárokmi  
na kvalitu pohľadového betónu 
zamedzujúca vzniku kaverien.

•	sud	200	kg
•	kanister	20	kg

•	Odporučené	dávkovanie	je	
0,1–0,3	%	hmotnosti	cementu.

•	MasterFinish	DF	880	sa	používa	na	výrobu	
kvalitného	a	vysokokvalitného	pohľadového	
betónu	s	vysokými	nárokmi	na	povrch	 
bez	kaverien.	

•	MasterFinish	DF	880	je	vysokoúčinná	
odpeňovacia	prísada,	ktorá	redukuje	
vzduchové	póry	počas	výroby.

MasterFinish FW 323
Vysokokvalitný špeciálny vosk  
na debnenia pohľadového betónu.

•	vedro	15	l •	Odporučené	dávkovanie	je	
podľa	nanesenej	vrstvy	 
a	druhu	debnenia	 
20–50	ml/m2.

•	MasterFinish	FW	323	je	odformovací	prostrie-
dok	pre	prefu	i	stavby	na	savé	debnenia	 
a	debnenia	z dosiek	na	báze	dreva	(preglejky,	
drevovláknité	dosky)	napr.	Penox,	Magnoplan,	
Betoplan.

MasterFinish MPT 299
Účinný čistiaci a ošetrujúci 
prostriedok na miešacie 
zariadenia, čerpadlá, bádie, 
zabraňujúci priľnutiu cementových 
zmesí (betónov, mált, poterov atď.) 
na povrchy. Vyznačuje sa vysokou 
priľnavosťou. Aplikácia možná  
i na vlhký povrch.

•	kontajner	1000	l
•	sud	210	l
•	kanister	20	l

•	Odporučené	dávkovanie	 
je	1	l	na	30–40	m2

•	MasterFinish	MPT	299	je	účinný	čistiaci	
a ošetrujúci	prostriedok	na	miešačky,	
transportné	zariadenia,	zariadenia	a čerpadlá	
na	betón,	vonkajšie	plochy	debnení	vystavené	
znečisteniu	cementovou	zmesou.	

•	Všeobecne	na	všetky	plochy	zariadení	
s požiadavkou	na	zabránenie	priľnutia	
cementových	zmesí	(betónov,	mált,	poterov	
atď.)	na	povrchy.	

MasterFinish RL 211
Separačná emulzia na báze 
syntetických esterov. Neobsahuje 
minerálne oleje. Univerzálny 
prostriedok na pohľadové betóny 
bez lunkrov a pórov.

•	kontajner	1000	l	l
•	sud	208	l
•	kanister	25	l	l

•	Odporučené	dávkovanie	 
je	podľa	druhu	debnenia	 
cca	0,010–0,018	l/m2,	príp.	 
1	l	/	85–125	m2.

•	MasterFinish	RL	211	je	vhodná	na	všetky	
bežné	druhy	debnení,	napr.	oceľové,	drevené	 
a	umelohmotné.

•	MasterFinish	RL	211	je	tiež	vhodná	 
na	vyhrievané	debnenia	do	cca	+60	°C.

ODFORMOVACIE OLEJE A OCHRANA POVRCHU

Názov produktu
Popis

Balenie Dávkovanie Použitie
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MasterFinish RL 218
Biologicky odbúrateľný separačný 
olej na pohľadové betóny bez 
lunkrov a pórov.

•	kontajner	980	l
•	sud	200	l
•	kanister	20	l

•	Odporučené	dávkovanie	je	
podľa	druhu	debnenia	1	l	na	
85–125	m2	alebo	8–12	ml/m2.

•	MasterFinish	RL	218	je	vhodný	na	všetky	
nenasiakavé	a	vyhrievané	debnenia	do	cca	
+60	°C.

•	Olej	bol	vyvinutý	špeciálne	na	výrobu	pohľado-
vého	betónu	bez	lunkrov	a	pórov.

MasterFinish RL 237
Odformovacia emulzia pre pohľa-
dové betóny bez kaverien a pórov 
na báze prírodných surovín. Bez 
minerálnych olejov, ľahko biolo-
gicky odbúrateľná.

•	kontajner	1000	l
•	sud	200	l	(210	l)
•	kanister	20	l

•	Odporučené	dávkovanie	je	
podľa	druhu	debnenia	1	l	na	
65–100	m2	alebo	10–15	ml/m2.

•	MasterFinish	RL	237	je	univerzálny	separačný	
olej,	najmä	na	výrobu	pohľadových	betónov	
bez	kaverien	a	pórov	na	vodorovných	i	zvislých	
debniacich	plochách	na	všetky	savé	i	nesavé	
debnenia	vrátane	matríc	z	umelej	hmoty.

MasterFinish RL 309
Biologicky odbúrateľný, 
nízkoviskózny a neľahko zápalný 
špeciálny separačný olej  
pre povrchy betónov bez pórov  
a kaverien.

•	kontajner	1000	l	
•	sud	210	l
•	kanister	20	l

•	Odporučené	dávkovanie	je	
podľa	druhu	debnenia	1	l	na	
85–125	m2	alebo	8–12	ml/m2.

•	MasterFinish	RL	309	bol	vyvinutý	ako	náhrada	
za	separačné	oleje	náchylné	na	vznietenie	 
na	všetky	druhy	debnení	a vyhrievanú	výrobu	
s	teplotou	do	cca	+50	°C.

MasterFinish RL 310
Fyzikálne a chemicky pôsobiaci 
prostriedok na rôzne typy debnení 
pre pohľadové plochy. Pre kon- 
štrukcie v styku s pitnou vodou.

•	kontajner	1000	l	
•	sud	200	l	(210	l)
•	kanister	20	l

•	Odporučené	dávkovanie	je	
podľa	druhu	debnenia	1	l	na	
55–85	m2	alebo	12–18	ml/m2.

•	MasterFinish	RL	310	je	fyzikálne	a chemicky	
pôsobiaci	prostriedok	na	debnenia	pre	stavby	
mostov,	tunelov,	vodojemov,	čistiarní,	
univerzálne	pre	konštrukcie	s požiadavkou	 
na	pohľadový	betón.

•	Vhodný	na	nasiakavé	a	nenasiakavé	
debnenia,	na	matricové	plochy.

•	Na	nevyhrievané	i	vyhrievané	betóny	 
(do	+80	°C).

MasterFinish RL 318
Odformovací prostriedok 
zabraňujúci korózii oceľového 
debnenia.

•	kontajner	980	l	
•	sud	200	l

•	Odporučené	dávkovanie	je	
podľa	druhu	debnenia	1	l	na	
85–125	m2	alebo	8–12	ml/m2.

•	MasterFinish	RL	318	je	vysokokvalitný	
separačný	prostriedok	na	betónové	diely.	

MasterFinish RL 325
Univerzálny separačný prostriedok 
na výrobu pohľadových betónov 
pre výrobu prefabrikátov a stavby.

•	kontajner	980	l
•	sud	200	l
•	kanister	20	l

•	Odporučené	dávkovanie	je	
podľa	druhu	debnenia	1	l	 
na	100	m2	alebo	10–12	ml/m2.	

•	MasterFinish	RL	325	bol	vyvinutý	pre	výrobu	
pohľadového	betónu	bez	lunkrov	a	pórov.	

•	Je	vhodný	na	všetky	bežné	typy	foriem	
a môže	byť	tiež	použitý	pri	výrobe	pri	teplote	
až	do	+80	°C.

Názov produktu
Popis

Balenie Dávkovanie Použitie

 Betónová fasáda knižného a informačného centra v Hradci Králové 
so superplastifikačnou prísadou MasterGlenium 110 a odformovacím olejom MasterFinish 218.
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MasterFinish RL 440
Odformovacia emulzia  
pre pohľadový betón bez kaverien 
a pórov na báze prírodných 
surovín. Bez minerálnych olejov, 
ľahko biologicky odbúrateľná.

•	kontajner	1000	l
•	sud	200	l/210	l
•	kanister	20	l

•	Odporučené	dávkovanie	 
je	podľa	druhu	debnenia	 
1	l	na	65–100	m2  
alebo	10–15 ml/m2.

•	MasterFinish	RL	440	je	univerzálny	separačný	
olej	vhodný	najmä	pre	výrobu	pohľadového	
betónu	bez	kaverien	a pórov	na	vodorovných	 
i	zvislých	debniacich	plochách	na	všetky	savé	
i	nesavé	debnenia	vrátane	matríc	z	umelej	
hmoty.

MasterFinish SRT 466
Povrchový spomaľovací 
prostriedok s integrovanou 
zábranou odparovania na povrchy 
betónových komunikácií. 

•	kontajner	1000	kg
•	sud	200	kg
•	kanister	20	kg

•	Odporučené	dávkovanie	je	 
1	kg	na	5	m2.

•	MasterFinish	SRT	466	je	povrchový	spoma-
ľovací	prostriedok	a	zároveň	prostriedok	 
na	ošetrenie	betónov	proti	odparovaniu	vody,	
ktorý	bol	vyvinutý	špeciálne	pre	výstavbu	
betónových	ciest	s	nízkou	hladinou	hluku.

MasterFinish SRT 480
Rad povrchových spomaľovacích 
prostriedkov pre vymývaný betón 
na vodnej báze, na aplikáciu  
na povrch komunikácií  
s pohľadovým kamenivom.

•	kanister	25	kg •	Odporučené	dávkovanie	 
je	1	kg	na	cca	5	m2	závislé	 
od	vlastností	cementového	
tmelu	a	jeho	absorpcie.

•	MasterFinish	SRT	480	je	rad	povrchových	
spomaľovačov	na	vodnej	báze	pre	výrobu	
dielov	na	cementovej	báze.

•	MasterFinish	SRT	480	obsahuje	prostriedok,	
ktorý	spomaľuje	tuhnutie	cementového	tmelu	
na	povrchu.	Betón	pod	povrchom	bez	
prekážky	stuhne	a	dosiahne	svoju	normálnu	
pevnosť.

Názov produktu
Popis

Balenie Dávkovanie Použitie

MasterGlenium 110
Superplastifikačná prísada novej 
generácie, výrazne znižujúca 
množstvo zámesovej vody, určená 
pre oblasť vysokoakostného 
transportbetónu. 

•	cisterna
•	kontajner	1000	kg
•	sud	200	kg

•	Odporučené	dávkovanie	je	
0,15–1,0	%	hmotnosti	
cementu.

•	MasterGlenium	110	je	superplastifikačná	
prísada	novej	generácie,	výrazne	znižujúca	
množstvo	zámesovej	vody,	určená	pre	oblasť	
vysokoakostného	transportbetónu.

MasterGlenium 115 
Superplastifikačná prísada novej 
generácie s predĺženou dobou 
zachovania konzistencie. 

•	kontajner	1000	kg •	Odporučené	dávkovanie	je	
0,2–1,1 %	hmotnosti	cementu.	

•	MasterGlenium	115	je	superplastifikačná	
prísada	do	betónovej	zmesi	pre	transport-
betón	i	prefabrikáty	všeobecne,	pre	pohľa-
dové	povrchy,	samozhutniteľný	betón,	
injektážne	hmoty,	vysokotrvanlivý	betón,	
striekaný	betón	aplikovaný	„mokrou	cestou“.

MasterGlenium 175
Superplastifikačná prísada novej 
generácie, výrazne znižujúca 
množstvo zámesovej vody, určená 
pre oblasť vysokoakostného 
transportbetónu. 

•	kontajner	1000	kg
•	sud	200	kg
•	kanister	20	kg

•	Odporučené	dávkovanie	je	
0,2–2,5	%	hmotnosti	cementu.

•	MasterGlenium	175	je	tekutá	superplastifikač- 
ná	prísada	novej	generácie,	výrazne	znižujúca	
množstvo	zámesovej	vody,	určená	pre	oblasť	
vysokoakostného	transportbetónu.

•	Použitie	prísady	MasterGlenium	175	umožňuje	
zásadne	znížiť	vodný	súčiniteľ,	bez	straty	
spracovateľnosti.

MasterGlenium ACE 40
Superplastifikačná prísada novej 
generácie na báze polykarboxylát-
éteru pre optimalizáciu výroby 
prefabrikovaných stavebných 
prvkov. 

•	cisterna
•	kontajner	1000	kg
•	sud	220	kg
•	kanister	25	kg

•	Odporučené	dávkovanie	je	
0,2–3,0 %	hmotnosti	cementu.

•	MasterGlenium	ACE	40	je	vhodná	pre	výrobu	
prefa	výrobkov	s	využitím	betónu	s vysokou	
konzistenciou,	bez	segregácie,	s nízkym	
vodným	súčiniteľom	a	s	vysokými	
počiatočnými	a	konečnými	pevnosťami.	

MasterGlenium ACE 300
Superplastifikačná prísada novej 
generácie na báze polykarboxylát-
éteru pre optimalizáciu výroby 
prefabrikovaných stavebných 
prvkov.

•	kontajner	1000	kg
•	sud	200	kg
•	kanister	20	kg

•	Odporučené	dávkovanie	je	
0,6–1,1	%	hmotnosti	cementu.

•	MasterGlenium	ACE	300	je	tekutá	látka,	ktorá	
sa	pridáva	do	betónu	v	priebehu	miešania.

•	Špecifické	usporiadanie	molekúl	
MasterGlenium	ACE	300	urýchľuje	hydratáciu	
cementu.	Veľmi	rýchla	adsorpcia	molekúl	
superplastifikačnej	prísady	na	častice	cementu	
v	kombinácii	s	vysokým	disperzným	účinkom	
spôsobí,	že	je	pre	hydratačnú	reakciu	 
k	dispozícii	významne	väčší	voľný	povrch	
cementového	zrna.	Vďaka	tomuto	účinku	
dochádza	najskôr	k	vývoju	hydratačného	tepla	
a	k	rýchlemu	vzniku	hydratačných	produktov.	 
V	dôsledku	toho	je	v	krátkom	čase	dosiahnutá	
vysoká	pevnosť	betónu.

SUPERPLASTIFIKAČNÉ PRÍSADY

Názov produktu
Popis

Balenie Dávkovanie Použitie
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MasterGlenium ACE 416
Superplastifikačná prísada na báze 
najnovších polykarboxylátéterov 
určená pre výrobu transportbetónu 
s nízkym súčiniteľom v/c a dlhou 
dobou spracovateľnosti.

•	kontajner	1000	kg	
•	sud	200	kg	
•	kanister	20	kg

•	Odporučené	dávkovanie	je	
0,4–2,5	%	hmotnosti	cementu.	
Na	udržanie	konzistencie	je	
nutné	použiť	minimálne	dávku	
0,8	%	hmotnosti	cementu.

•	MasterGlenium	ACE	416	je	vysokovýkonná	
prísada	na	báze	novej	generácie	polykarbo-
xylátéterov,	určená	na	výrobu	transportbetónu.

•	Umožňuje	hospodárnu	výrobu	vysokokva-
litného	betónu	s	vysokou	konzistenciou	
čerstvého	betónu,	nepatrnou	stratou	
spracovateľnosti	v	čase	a	s	vysokou	
počiatočnou	pevnosťou.

MasterGlenium ACE 422
Inovovaná superplastifikačná 
prísada na báze polykarboxyláté-
terov určená pre betóny s vysokou 
stabilitou.

•	kontajner	1000	kg
•	sud	220	kg
•	kanister	25	kg	
alebo	20	kg

•	Odporučené	dávkovanie	je	
0,2–3,0	%	hmotnosti	cementu.

•	MasterGlenium	ACE	422	je	ideálnou	prísadou	 
na	výrobu	prefabrikovaných	dielov,	pre	výrobu	
reodynamického	betónu,	betónu	s vysokými	
počiatočnými	pevnosťami	i	pre	výrobu	pred-
pätého	betónu.

•	MasterGlenium	ACE	422	umožňuje	výrobu	
betónu	s	veľmi	nízkou	hodnotou	v/c,	najmä	 
na	získanie	trvanlivého	betónu	s vysokou	
počiatočnou	a	konečnou	pevnosťou.

MasterGlenium ACE 430
Superplastifikačná prísada novej 
generácie na báze polykarboxylát-
éteru.

•	kontajner	1000	kg
•	sud	200	kg
•	kanister	20	kg

•	Odporučené	dávkovanie	je	 
0,3	–1,0	%	hmotnosti	cementu.

•	MasterGlenium	ACE	430	je	ideálnou	prísadou	
pre	výrobu	prefabrikovaných	dielov,	pre	
výrobu	reodynamického	betónu,	betónu	
s vysokými	počiatočnými	pevnosťami	i	pre	
výrobu	predpätého	betónu.

•	MasterGlenium	ACE	430	umožňuje	výrobu	
betónu	s	veľmi	nízkou	hodnotou	v/c,	najmä	 
na	získanie	trvanlivého	betónu	s vysokou	
počiatočnou	a	konečnou	pevnosťou.

MasterGlenium ACE 446
Superplastifikačná prísada novej 
generácie na báze polykarboxylát-
éteru na optimalizáciu výroby 
prefabrikovaného betónu.

•	kontajner	1000	kg
•	sud	200	kg

•	Odporučené	dávkovanie	je	
0,6–1,0	%	hmotnosti	cementu.	

•	MasterGlenium	ACE	446	je	vhodná	pre	výrobu	
prefafabrikátov	s	využitím	betónov	s vysokou	
konzistenciou,	bez	segregácie,	s nízkym	
súčiniteľom	v/c	a s vysokými	počiatočnými	 
a	konečnými	pevnosťami.	

•	MasterGlenium	ACE	446	môže	byť	použitá	
v kombinácii	s	prísadou	MasterMatrix	SDC	
100	na	výrobu	samozhutniteľných	betónov.	

MasterGlenium ACE 580
Základná zložka systému nulovej 
energie. Superplastifikačná prísada 
novej generácie na báze 
polykarboxylátéteru. V súčinnosti 
s reodynamickým betónom 
optimalizuje výrobu prefabrikátov 
zo železobetónu a predpätého 
betónu.

•	kontajner	1000	kg	
•	sud	200	kg
•	kanister	20	kg

•	Odporučené	dávkovanie	je	
0,4–2,2	%	hmotnosti	cementu	
a	filleru	pod	0,1	mm	–	pre	
výrobu	reodynamického	
betónu.

•	MasterGlenium	ACE	580	sa	pridáva	do	betónu	
v	priebehu	miešania.

•	MasterGlenium	ACE	580	je	vhodná	pre	výrobu	
prefabrikátov	technológiou	reoplastického	
betónu	v	konzistencii	S3-S4,	bez	segregácie	 
a	s	veľmi	nízkym	súčiniteľom	v/c,	najmä	 
na	získanie	vysokých	počiatočných	 
i	konečných	pevností.

•	MasterGlenium	ACE	580	je	možné	rovnako	
použiť	v	kombinácii	s	MasterMatrix	pre	
reodynamický	betón	so	samozhutňujúcimi	
účinkami,	bez	použitia	vibrácie	i	pre	husto	
vystužené	diely.

MasterGlenium SKY 504
Superplastifikačná prísada na báze 
polykarboxylátéteru, na aplikácie  
v podzemných stavbách, na výrobu 
mäkkých až veľmi tekutých 
betónov. 

•	kontajner	1000	kg	
•	sud	200	kg
•	kanister	20	kg

•	Odporučené	dávkovanie	je	
0,2–3,0	%	hmotnosti	cementu.

•	MasterGlenium	SKY	504	spôsobuje	veľmi	
dobré	stekutenie	betónu,	vyšší	obsah	
vzduchu	a	zároveň	výborné	zachovanie	
konzistencie	najmä	v	betónoch	F4	až	F6	 
podľa	STN	EN	206.	

•	Prísada	je	veľmi	vhodná	na	aplikácie	 
v	podzemných	stavbách,	na	výrobu	
striekaných	betónov,	tiež	pri	vyšších	teplotách	
do	+30	°C	a	na	použitie	s	cementami,	ktoré	
obsahujú	malý	podiel	rozpustných	sulfátov.

MasterGlenium SKY 506
Superplastifikačná prísada na báze 
najnovších polykarboxylátéterov 
určená pre výrobu transportbetónu 
s nízkym súčiniteľom v/c. Vhodná 
i na dávkovanie na stavbe. 

•	kontajner	1000	kg	
•	sud	200	kg
•	kanister	20	kg

•	Odporučené	dávkovanie	je	
0,2–3,0	%	hmotnosti	cementu.	

•	Na	dosiahnutie	dobrej	
konzistence	je	nutné	použiť	
minimálne	dávku	1,0	%	
hmotnosti	cementu.

•	MasterGlenium	SKY	506	umožňuje	
hospodárnu	výrobu	vysokokvalitného	betónu	
s	vysokou	konzistenciou	čerstvého	betónu,	
nepatrnou	stratou	spracovateľnosti	v	čase	 
a	vysokou	počiatočnou	pevnosťou.

•	Prísadu	je	možné	kombinovať	
s prevzdušňovacou	prísadou.

•	Prípravok	je	vhodný	najmä	pre	cementy	
s vysokým	obsahom	alkálií,	popr.	s vysokým	
podielom	vo	vode	rozpustných	síranov	
alkalických	kovov.	

Názov produktu
Popis

Balenie Dávkovanie Použitie
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MasterGlenium SKY 507
Superplastifikačná prísada novej 
generácie určená na výrobu 
transportbetónu s nízkym 
súčiniteľom v/c a predĺženou 
dobou zachovania konzistencie.

•	kontajner	1000	kg	
•	sud	200	kg	
•	kanister	20	kg

•	Odporučené	dávkovanie	je	
0,2–2,5	%	hmotnosti	cementu.	

•	MasterGlenium	SKY	507	umožňuje	
hospodárnu	výrobu	vysokokvalitného	betónu	
s	vysokou	konzistenciou,	nepatrnou	stratou	
spracovateľnosti	v	čase	a s vysokou	
počiatočnou	pevnosťou	betónu.

MasterGlenium SKY 508
Superplastifikačná prísada  
na báze polykarboxylátéteru,  
bez odpeňovača, na aplikácie 
v podzemných stavbách, na výrobu 
mäkkých až veľmi tekutých 
betónov.

•	kontajner	1000	kg	
•	sud	220	kg
•	kanister	25	kg

•	Odporučené	dávkovanie	je	
0,2–1,0	%	hmotnosti	cementu.

•	MasterGlenium	SKY	508	spôsobuje	veľmi	
dobré	stekutenie	betónu	a	zároveň	výborné	
zachovanie	konzistencie	najmä	v	betónoch	 
F4	až	F6	podľa	STN	EN	206.	

•	Prísada	je	veľmi	vhodná	na	aplikácie	v	pod- 
zemných	stavbách,	na	výrobu	striekaných	
betónov,	tiež	pri	vyšších	teplotách	do	+30	°C	
a na	použitie	s	cementami,	ktoré	obsahujú	
malý	podiel	rozpustných	sulfátov.

MasterGlenium SKY 623
Nová generácia superplastifikačnej 
prísady polykarboxylátéteru. 
Prísada je optimalizovaná pre 
výrobu prefa dielov.

•	kontajner	1000	kg
•	sud	200	kg
•	kanister	20	kg

•	Odporučené	dávkovanie	je	
0,6–1,0	%:	hmotnosti	cementu.

•	MasterGlenium	SKY	623	je	vhodná	pre	výrobu	
prefa	výrobkov	s	využitím	betónu	s vysokou	
konzistenciou,	bez	segregácie,	s nízkym	
vodným	súčiniteľom	a s vysokými	
počiatočnými	a	konečnými	pevnosťami.	

MasterGlenium SKY 624
Superplastifikačná prísada na báze 
polykarboxyléteru druhej 
generácie určená na prípravu 
hotových betónových zmesí  
s nízkym pomerom vody a cementu 
a s dlhou dobou spracovateľnosti.

•	kontajner	1000	kg	
•	sud	200	kg
•	kanister	20	kg

•	Odporučené	dávkovanie	je	
0,8–1,2	%	hmotnosti	cementu.

•	MasterGlenium	SKY	624	je	prísada	pripravená	
na	priame	použitie	a	pridáva	sa	do	betónovej	
zmesi	potom,	čo	ostatné	zložky	betónu	boli	
nadávkované	a	zamiešané

•	Aby	bolo	dosiahnuté	maximálne	stekutenie,	 
je	vhodné	pridávať	prísadu	do	vlhkých	betónov	
(konzistencie	S1)	potom,	čo	bolo	do	zmesi	
nadávkované	80–90	%	stanovenej	vody.	

MasterGlenium SKY 641
Univerzálna superplastifikačná 
prísada na báze 
polykarboxylátéteru, určená  
pre výrobu transportbetónu. 

•	kontajner	1000	kg
•	sud	200	kg
•	kanister	20	kg

•	Odporučené	dávkovanie	je	
0,2–3,0	%	hmotnosti	cementu.

•	MasterGlenium	SKY	641	vykazuje	dobrý	
plastifikačný	účinok	a	zároveň	výborné	
zachovanie	konzistencie,	najmä	v	betónoch	
konzistencie	F3	až	F6	podľa	STN	EN	206.	

•	Prísada	MasterGlenium	SKY	641	je	na	základe	
svojich	mnohotvárnych	vlastností	vhodná	
najmä	pre	výrobu	transportbetónu.

MasterGlenium SKY 654
Superplastifikačná prísada novej 
generácie určená pre výrobu 
transportbetónu s nízkym 
súčiniteľom v/c a s predĺženou 
dobou zachovania konzistencie.

•	kontajner	1000	kg	
•	sud	200	kg
•	kanister	20	kg

•	Odporučené	dávkovanie	je	
0,2–2,5	%	hmotnosti	cementu.	

•	MasterGlenium	SKY	654	je	superplastifikátor	
na	báze	novej	generácie	PCE	 
pre	transportbetón.	

•	Umožňuje	hospodárnu	výrobu	vysokokva-
litného	betónu	s	vysokou	konzistenciou,	
nepatrnou	stratou	spracovateľnosti	v	čase	 
a	s	vysokou	počiatočnou	pevnosťou	betónu.

MasterGlenium SKY 665
Univerzálna superplastifikačná 
prísada na báze 
polykarboxylátéteru, určená pre 
výrobu transportbetónu. 

•	kontajner	1000	kg	
•	sud	200	kg

•	Odporučené	dávkovanie	je	
0,2–3,0	%	hmotnosti	cementu.

•	MasterGlenium	SKY	665	vykazuje	dobrý	
plastifikačný	účinok	a	zároveň	výborné	
zachovanie	konzistencie,	najmä	v betónoch	
konzistencie	F3	až	F6	podľa	STN	EN	206.	

•	Prísada	MasterGlenium	SKY	665	je	na	
základe	svojich	mnohotvárnych	vlastností	
vhodná	najmä	pre	výrobu	transportbetónu.

MasterGlenium SKY 666
Superplastifikačná prísada druhej 
generácie, výrazne znižujúca 
množstvo zámesovej vody, na báze 
polykarboxylátéteru, určená pre 
výrobu transportbetónu s nízkou 
hodnotou v/c. 

•	kontajner	1000	kg	
•	sud	200	kg
•	kanister	20	kg

•	Odporučené	dávkovanie	je	
0,5–1,6	%	hmotnosti	cementu.

•	MasterGlenium	SKY	666	je	špeciálne	vyvinutá	
prísada	pre	výrobu	reoplastického	
transportbetónu	s	tekutou	konzistenciou	 
a pre	výrobu	samozhutniteľného	betónu	
s dlhou	dobou	spracovateľnosti	(> 90 min),	
najmä	pri	vyšších	teplotách.	Čerstvý	betón	
nevykazuje	segregáciu,	má	nízku	hodnotu	v/c,	
zároveň	má	vysoké	počiatočné	a konečné	
pevnosti	podľa	STN	EN	206-1.

MasterGlenium SKY 980
Univerzálna superplastifikačná 
prísada na báze 
polykarboxylátéteru, určená  
pre výrobu transportbetónu 
s predĺženou spracovateľnosťou. 

•	kontajner	1000	kg	
•	sud	200	kg

•	Odporučené	dávkovanie	je	
0,2–3,0	%	hmotnosti	cementu.

•	MasterGlenium	SKY	980	vykazuje	dobrý	
plastifikačný	účinok	a	zároveň	výborné	
zachovanie	konzistencie,	najmä	v betónoch	
konzistencie	F3	až	F6	podľa	STN	EN	206.	

•	Prísada	MasterGlenium	SKY	980	je	na	
základe	svojich	mnohotvárnych	vlastností	
vhodná	najmä	na	výrobu	transportbetónu 
s	predĺženou	spracovateľnosťou.	

Názov produktu
Popis

Balenie Dávkovanie Použitie
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Betónové schodisko veže elektrárne Ledvice 
so superplastifikačnou prísadou MasterGlenium 110.

Názov produktu
Popis

Balenie Dávkovanie Použitie

MasterEase 5040
Superplastifikačná prísada  
do betónu kombinujúca vysoký 
superplastifikačný efekt  
so znížením lepivosti zmesi.

•	kontajner	1000	kg	
•	sud	200	kg	
•	kanister	20	kg	

•	Odporučené	dávkovanie	je	
0,3–2,0	%	hmotnosti	cementu.

•	MasterEase	5040	je	výhodná	najmä	 
pre	výrobu	vysokokvalitnej	betónovej	zmesi,	
najmä	pri	požiadavke	na	väčšie	zníženie	
obsahu	vody	v	kombinácii	s	požiadavkou	 
na	dlhšiu	dobu	spracovateľnosti,	napr.	pri	
dlhých	dodacích	vzdialenostiach	alebo	
dodávkach	s	dlhšími	dobami	vyloženia.	

•	Zlepšená	reológia	výsledného	betónu	
umožňuje	docieliť	nižší	pomer	vody	a cementu	
bez	zvýšenej	lepivosti.	To	je	výhodné	najmä	 
v	prípade	vysokého	stupňa	vystuženia.

MasterEase 5060 
Superplastifikačná prísada  
do betónu kombinujúca vysoký 
superplastifikačný efekt  
so znížením lepivosti zmesi.

•	kontajner	1000	kg	
•	sud	200	kg	
•	kanister	20	kg		

•	Odporučené	dávkovanie	je	
0,3–2,0	%	hmotnosti	cementu.

•	MasterEase	5060	je	výhodná	najmä	 
pre	výrobu	vysokokvalitnej	betónovej	zmesi,	
najmä	pri	požiadavke	na	vyššie	zníženie	
obsahu	vody	v	kombinácii	s	požiadavkou	 
na	dlhšiu	dobu	spracovateľnosti,	napr.	 
pri	dlhých	dodacích	vzdialenostiach	 
alebo	dodávkach	s	dlhšími	dobami	vyloženia.	

•	Zlepšená	reológia	výsledného	betónu	
umožňuje	docieliť	nižší	pomer	vody	a cementu	
bez	zvýšenej	lepivosti.	To	je	výhodné	najmä	 
v	prípade	vysokého	stupňa	vystuženia.



11Produktový katalóg 
Divízia prísad do betónov

MasterKure 111WB
Prostriedok na ochranu betónu 
proti vysychaniu čerstvých 
maltových alebo betónových 
povrchov.

•	sud	200	kg	
•	kanister	20	kg

•	MasterKure	111WB	je	
koncentrát	účinnej	látky.	
Spravidla	sa	na	priemyselné	
podlahy	používa	zriedený	
v pomere	1:1.	

•	Podľa	oblasti	použitia	1	l	takto	
pripraveného	roztoku	
spravidla	vystačí	na	5–12	m2 
betónového	povrchu.

•	MasterKure	111WB	pomáha	pri	výrobe	
kvalitných,	vysokoakostných	betónových	
povrchov.	Znižuje	odparovanie	vody	
z čerstvých	maltových	a	betónových	
povrchov.

•	MasterKure	111WB	je	účinný	najmä	ako	
ochrana	proti	rýchlemu	vysychaniu	čerstvo	
vyrobeného	betónu	pri	extrémnych	
podmienkach,	napr.	vysoká	teplota	betónu	
alebo	prostredia,	nízka	vlhkosť	vzduchu,	silný	
vietor	alebo	priame	slnečné	žiarenie.

MasterKure 216WB
Prostriedok na ochranu betónu 
proti vysychaniu obsahujúci 
parafíny. Typ BM a VM-K podľa 
technických podmienok NBM-StB, 
na vozovkové betóny. Nanáša  
sa na plochu čerstvého betónu  
v okamihu, keď sa prestane 
lesknúť, teda zavädne. 

•	kontajner	1000	kg	
•	sud	200	kg
•	kanister	20	kg

•	Odporučené	množstvo	
postreku	je	1	kg	na	5–7	m2.

•	MasterKure	216WB	je	podľa	technických	
podmienok	(TL	NBM-StB)	tekutý	prostriedok	
vhodný	na	ošetrovanie	povrchu	čerstvého	
betónu	vozovkových	betónov,	krátkodobé	
odstavenie	prevádzky	(typ	VM-K),	vhodný	 
tiež	na	zavädnutý	betón	(typ	BM).	Prostriedok	
sa	nanáša	na	povrch	v	matne	vlhkom	stave.

•	Typické	oblasti	použitia	sú	cestné	stavby,	
letiská,	haly,	parkovacie	plochy	a	základové	
dosky.

MasterKure 220WB
Prostriedok na ochranu betónu 
proti vysychaniu.

•	kanister	20	kg
•	sud	200	kg
•	kontajner	1000	kg

•	Odporučené	množstvo	
postreku	je	1	kg	na	5–7	m2.

•	Potrebné	množstvo	závisí	 
od	druhu	pórovitosti	povrchu	 
a	malo	by	byť	stanovené	
predchádzajúcimi	skúškami.

•	MasterKure	220WB	je	vhodný	tekutý	
prostriedok	na	ošetrovanie	povrchu	čerstvého	
betónu.	Nanáša	sa	na	plochu	čerstvého	
betónu	v	okamihu,	keď	sa	prestane	lesknúť	
„zavädne“	alebo	ihneď	po	oddebnení.	
Nesteká	a	neznižuje	prídržnosť	povrchu.	

•	Používa	sa	na	vodorovné	alebo	zvislé	
konštrukcie,	ako	sú	steny,	stĺpy,	stropy 
s	požiadavkou	na	prídržnosť	povrchu	 
a	spojenie	s	následnou	úpravou	povrchu	
(omietka,	povrstvenie,	náter).

MasterLife 803
Prášková expanzná prísada  
do cementových mált.

•	big	bag	700	kg	
•	vrece	15	kg
•	vrecko	1	kg

•	Odporučené	dávkovanie	je	pre	
injektáže	cca 1	%	hmotnosti	
cementu

•	V	betóne	0,2–0,5	%	hmotnosti	
cementu	(max.	1,0	kg/m3)

•	MasterLife	803	je	expanzná	prísada	do	betónu,	
ktorá	spôsobuje	silnú	dispergáciu	cementu.

•	Cielené	expanzné	pôsobenie	umožňuje	
vyplnenie	dutín	v	kanáloch	a	trvalo	tak	chráni	
oceľovú	výstuž	pred	koróziou.

•	Tekutá	konzistencia	umožňuje	pri	injektážnych	
prácach	maximálne	utesnenie	a	spevnenie	 
v	betónových	konštrukciách.

•	MasterLife	803	ako	expanzná	prísada	výrazne	
znižuje	zmraštenie	betónu.

MasterLife IC 100
Prísada do betónu na ošetrenie 
povrchu betónu proti odparovaniu 
vody.

•	kontajner	1000	kg	
•	sud	200	kg
•	kanister	20	kg

•	Odporučené	dávkovanie	je	
0,8–1,5	%	hmotnosti	cementu.

•	MasterLife	IC	100	je	prísada	do	betónu	
vhodná	pre:

-	betonáže	počas	celého	roka
-	konštrukčný	betón	všeobecne
-	monobetón
-	samozhutniteľný	betón
-	striekaný	betón

MasterLife SRA 150
Expanzná prísada na výrobu 
betónu s kompenzáciou 
zmrašťovania.

•	vrece	20	kg •	Odporučené	dávkovanie	je	 
v	rozsahu	od 20 do	40	kg	 
na	m3	betónu	v závislosti	
od návrhu	zloženia	betónovej	
zmesi.

•	MasterLife	SRA	100	je	anorganický	produkt	
vo	forme	prášku,	ktorý	sa	používa	spolu	 
s	ďalšími	zložkami	betónu	na	výrobu	betónu	 
s	kompenzáciou	zmrašťovania.	 
Je	to	špeciálny	slinok	vypálený	pri	vysokej	
teplote.	Je	bohatý	na	voľné	vápno	a jeho	
hlavné	zložky	sú	kremičitan	vápenatý,	
hlinitany,	železité	hlinitany	a sírany.

PROSTRIEDKY NA OŠETRENIE BETÓNOV

PRÍSADY REDUKUJÚCE ZMRAŠTENIE

Názov produktu
Popis

Balenie Dávkovanie Použitie

Názov produktu
Popis

Balenie Dávkovanie Použitie
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MasterLife SRA 815
Prísada redukujúca zmrašťovanie 
určená na výrobu betónových zmesí.  

•	sud	190	kg	
•	kanister	20	kg

•	Odporučené	dávkovanie	je	
1,0–2,0	%	hmotnosti	cementu.

•	MasterLife	SRA	815	je	tekutá	prísada	určená	
na	redukciu	zmrašťovania	betónových	zmesí	
–	betónu	aj	mált.

•	MasterLife	SRA	815	je	možné	použiť	do	
transportbetónov	i	prefabrikovaných	betónov	
alebo	vo	všetkých	prípadoch,	keď	projekt	
vyžaduje	kontrolovaný	vznik	trhlín	pri	strednej	
a	dlhej	dobe	zrenia.

•	Pridanie	prísady	MasterLife	SRA	815	 
sa	odporúča	v	prípade	realizácie	stavieb	
vystavených	pôsobeniu	agresívneho	
prostredia	(viď	norma	STN	EN	206-1).

MasterLife MS 120 D 
Prímes do stierok, mált a betónu 
z jemného, amorfného kremičitého 
prášku SiO2. Hlavné pole použitia 
sú preto betóny náročné  
na pevnosť, odolnosť proti 
chemickým vplyvom a trvanlivosť.

•	big	bag	1200	kg	
•	vrece	25	kg	

•	Odporučené	dávkovanie	je	
2–15	%	hmotnosti	cementu.	

•	MasterLife	MS	120	D	sa	používa	na	zlepšenie	
vlastností	suchej	zmesi	mált,	lepidiel,	stierok	
atď.	na	cementovej	alebo	vápennej	báze.	

•	MasterLife	MS	120	D	sa	používa	i	pri	výrobe	
vysokohodnotného	betónu.	

MasterLife MS 140 U 
Prímes do stierok, mált a betónu 
z jemného, amorfného kremičitého 
prášku SiO2. Hlavné pole použitia 
sú preto betóny náročné  
na pevnosť, odolnosť proti 
chemickým vplyvom a trvanlivosť.

•	vrece	25	kg	 •	Odporučené	dávkovanie	je	
2–15	%	hmotnosti	cementu.	

•	MasterLife	MS	140	U	sa	používa	na	zlepšenie	
vlastností	suchej	zmesi	mált,	lepidiel,	stierok	
atď.	na	cementovej	alebo	vápennej	báze.	

•	MasterLife	MS	140	U	sa	používa	i	pri	výrobe	
vysokotrvanlivého	betónu.	

Emsac 500 SE 
Prímes do betónu a malty vo forme 
suspenzie vody a jemného 
amorfného kremičitého prášku 
SiO2. Hlavné pole použitia sú preto 
betóny náročné na pevnosť, 
odolnosť proti chemickým vplyvom 
a trvanlivosť.

•	cisterna
•	kontajner	1400	kg	
•	sud	220	kg	
•	kanister	20	kg	

•	Odporučené	dávkovanie	je	
5–20	%	hmotnosti cementu.	

Emsac	500	SE	sa	používa	na	zlepšenie	
vlastností	betónu	a	mált	na	cementovej	 
alebo	vápennej	báze	v	prípade	potreby:	
•	zvýšenia	–	pevnosti	v	tlaku,	pevnosti	v	ťahu	
pri	ohybe,	vodotesnosti,	paropriepustnosti,	
prídržnosti,	trvanlivosti	

•	zlepšenia	odolností	proti	soliam,	kyselinám,	
ropným	látkam,	opotrebovaniu	

•	zníženia	–	síranového	rozpínania,	alkalicko-
kremičitej	reakcie,	karbonatizácie	betónu

•	odstránenia	krvácania,	segregácie	čerstvej	
zmesi,	zníženia	spádu	striekaných	betónov

MasterLife WP 1000 
Kryštalizačná prášková prísada 
zvyšujúca vodotesnosť betónu.

•	vrece	20	kg	 •	Odporučené	dávkovanie	je	
1–2	%	hmotnosti	cementu.

•	MasterLife	WP	1000 	je	kryštalizačná	prášková	
prísada	zvyšujúca	vodotesnosť	betónu	vďaka	
aktívnej	zložke,	ktorá	reaguje	s vlhkosťou	
v betóne	a	vytvára	nerozpustnú	kryštalickú	
formu	v	kapilárnych	póroch	cementového	
spojiva.

MasterLife WP 1200  
Kryštalizačná tekutá prísada 
zvyšujúca vodotesnosť betónu.

•	kontajner	1000	kg	
•	sud	200	kg	
•	kanister	20	kg	

•	Odporučené	dávkovanie	je	 
7	kg/m3	betónovej	zmesi.

•	MasterLife	WP	1200 	je	kryštalizačná	tekutá	
prísada	zvyšujúca	vodotesnosť	betónu	vďaka	
aktívnej	zložke,	ktorá	reaguje	s vlhkosťou	
v betóne	a	vytvára	neroz-pustnú	kryštalickú	
formu	v	kapilárnych	póroch	cementového	
spojiva.

MIKROSILIKA

KRYŠTALIZAČNÉ PRÍSADY

Názov produktu
Popis

Balenie Dávkovanie Použitie

Názov produktu
Popis

Balenie Dávkovanie Použitie

Názov produktu
Popis

Balenie Dávkovanie Použitie
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MasterMatrix SDC 100
Vysokoúčinná prísada 
modifikujúca viskozitu (VMA) 
tekutých betónov.

•	kontajner	1000	kg	
•	sud	220	kg
•	kanister	20	kg

•	Odporučené	dávkovanie	
v závislosti	od	obsahu	
jemných	podielov	je	 
0,1–1,5	%	ich hmotnosti.	

MasterMatrix	SDC	100	optimalizuje	betónovú	
zmes,	zvyšuje	viskozitu	zmesi,	špeciálne	 
v	prípade:
•	SCC	(samozhutniteľný	betón)	s	nízkym	
podielom	jemných	častíc	(<	0,125	mm).

MasterMatrix SDC 180
Vysokoúčinná prísada 
modifikujúca viskozitu (VMA) 
tekutých betónov.

•	kontajner	1000	kg	
•	sud	220	kg
•	kanister	20	kg

•	Odporučené	dávkovanie	
v závislosti	od	obsahu	
jemných	podielov	je	 
0,2–3,0	%	ich hmotnosti.	

MasterMatrix	SDC	180	optimalizuje	betónovú	
zmes,	zvyšuje	viskozitu	zmesi,	špeciálne	 
v	prípade:
•	SCC	(samozhutniteľný	betón)	s	nízkym	
podielom	jemných	častíc	(<	0,125	mm).

•	Vďaka	cielenému	mechanizmu	pôsobenia	
prísada	MasterMatrix	SDC	180	ovplyvňuje	
viskozitu	zmesi	a	zaisťuje	tak	správnu	
rovnováhu	medzi	tekutosťou	zmesi	a	jej	
odolnosťou	proti	segregácii	–	čo	sú	
protikladné	vlastnosti.

MasterPel 708
Tesniaca prísada pre výrobu 
betónu – EN 934-2: T9  
a hydrofóbna a olejofóbna 
impregnácia na ochranu 
betónového povrchu proti 
vonkajším vplyvom, znečisteniu  
a výkvetom.

•	kontajner	1000	kg	
•	sud	200	kg
•	kanister	20	kg

•	Impregnácia:	50	až	200	g/m2 
alebo	5–20	m2/kg. 
Spotreba	závisí	od	savosti	
povrchu,	tzn.	od	druhu	 
a	pórovitosti	podkladu.	 
Je	nutné	vykonať	skúšku	 
a	zistiť	spotrebu.

•	Prísada:	Odporučené	
dávkovanie	je	0,2–2	%	
hmotnosti	cementu.

•	MasterPel	708	je	hydrofóbna	a	olejofóbna	
impregnácia	s	vysokou	schopnosťou	
preniknúť	do	povrchu.	Výrazne	znižuje	
nasiakavosť.	Neobsahuje	riedidlá.

•	Konštrukcie	vystavené	pôsobeniu	dažďa,	
snehu,	nečistotám	a	plesniam:	komunikácie,	
letiská,	haly,	parkoviská,	podlahy,	dvorany.

•	MasterPel	708	sa	používa	na	ochranu	betónu	
proti	znečisteniu,	výkvetom	a	plesniam.

MasterPel 793
Prísada s hydrofóbnymi účinkami, 
zabraňujúca prenikaniu vody, 
určená pre výrobu kvalitných 
betónových produktov (MCP).

•	kontajner	1000	kg	
•	sud	200	kg
•	kanister	20	kg

•	Odporučené	dávkovanie	je	
0,5–2,0	%	hmotnosti	
cementu.

•	MasterPel	793	je	veľmi	jemná,	disperzná	
emulzia	s	nízkou	viskozitou.

•	MasterPel	793	je	prísada	špeciálne	vyvinutá	
na	použitie	pri	výrobe	betónových	produktov.	

•	Prísada	zlepšuje	zhutniteľnosť	čerstvého	
betónu	a	znižuje	intenzitu	vzniku	vápenných	
výkvetov.

•	MasterPel	793	má	slabý	plastifikačný	účinok,	
množstvo	pridanej	zámesovej	vody	môže	byť	
znížené.

•	Vývoj	počiatočných	a	konečných	pevností	
výrazne	neovplyvňuje.	

MasterMatrix UW 420
Prísada pre betónovanie pod 
vodou podľa normy EN 934–2. 

•	papierové	vrece	 
25	kg	alebo	20	kg

•	Odporučené	dávkovanie	je	
0,8–1,5	%	hmotnosti	cementu.

•	Dávkovanie	sa	riadi	podľa	
zloženia	betónovej	zmesi	a	
predpokladaných	podmienok.	

•	Maximálne	dávkovanie	 
je	15	g/kg	cementu.	

•	MasterMatrix	UW	420	sa	používa	na	stavby	
betónované	pod	vodou	pomocou	bežných	
technických	prostriedkov	bez	nebezpečen-
stva	následnej	erózie.	

•	Umožňuje	betónovanie	priamo	voľným	pádom	
do	vody	bez	rizika	vyplavenia	cementu.	

•	Vhodná	aj	pre	železobetón. 

STABILIZAČNÉ PRÍSADY

PRÍSADY S HYDROFÓBNYMI ÚČINKAMI

PRÍSADY PRE BETÓNOVANIE POD VODOU

Názov produktu
Popis

Balenie Dávkovanie Použitie

Názov produktu
Popis

Balenie Dávkovanie Použitie

Názov produktu
Popis

Balenie Dávkovanie Použitie
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MasterPolyheed 35
Superplastifikačná prísada  
s vysokým rozmedzím  
dávkovania – najmä pre výrobu 
transportbetónu aj na 
dodávkovanie na stavbe.

•	kontajner	1000	kg	
•	sud	220	kg
•	kanister	20	kg	

•	Odporučené	dávkovanie	je	
0,2–3,0	%	hmotnosti	cementu.	

•	MasterPolyheed	35	je	optimálna	superpla-
stifikačná	prísada	pre	transportbetón.	

•	Na	základe	úplne	novej	charakteristiky	
suroviny	ponúka	kombinovateľnosť	so	
všetkými	hlavnými	surovinami	na	stekutenie,	
ako	Naftalen-,	Melamin-,	a	Ligninosulfonát	
a tiež	aj	PCE.	

•	MasterPolyheed	35	umožňuje	hospodárnu	
výrobu	vysokoodolných	betónov	s	tekutou	
konzistenciou	a	nízkou	stratou	spracova-
teľnosti	a	súčasne	vysokou	počiatočnou	
konzistenciou.	Na	dávkovanie	na	stavbe	 
je	optimalizovaná	koncentrácia	a	tak	je	možné	
skutočne	ľahko	modifikovať	dávku	podľa	
požiadaviek.	

MasterPolyheed 150
Superplastifikačná prísada novej 
generácie určená pre výrobu 
transportbetónu s predĺženou 
dobou zachovania konzistencie. 

•	kontajner	1000	kg	
•	sud	200	kg
•	kanister	20	kg	

•	Odporučené	dávkovanie	je	
0,2–1,2	%	hmotnosti	cementu.	

•	MasterPolyheed	150	je	superplastifikačná	
prísada	na	báze	novej	generácie	PCE	 
pre	transportbetón.	

•	Umožňuje	hospodárnu	výrobu	vysokokva-
litného	betónu	s	vysokou	konzistenciou,	
nepatrnou	stratou	spracovateľnosti	v	čase	 
a	s	vysokou	počiatočnou	pevnosťou	betónu.	

MasterRheobuild 1026
Superplastifikačná prísada  
pre transportbetóny, pre prefa 
výrobu, pre prevzdušnené betóny, 
cementové injektáže a injektáže 
mikrocementami MasterRoc MP. 

•	kontajner	1000	kg	
•	sud	200	kg
•	kanister	20	kg	

•	Odporučené	dávkovanie	je	
0,1–3,5 %	hmotnosti	cementu.

•	Odporučené	dávkovanie	 
pri	použití	do	cementových	
injektážnych	zmesí	je	cca	1 l	
MasterRheobuild	1026	na	200	l	
cementovej	injektážnej	zmesi	
pri	vodnom	súčiniteli	0,4–0,5.

•	Pri	použití	s	mikrocementami	
MasterRoc	MP	je	odporučené	
dávkovanie	1,5–3	%hmotnosti	
spojiva	pri	vodnom	súčiniteli	
0,5–1,0.

•	Superplastifikačná	prísada	na	výrobu	tekutej	
betónovej	zmesi	všeobecne,	špeciálne	 
na	výrobu	prevzdušnených	transportbetónov.	

•	MasterRheobuild	1026	je	možné	skvelo	
kombinovať	s	prevzdušňovacími	prísadami	
MasterAir	pričom	vykazuje	veľmi	dobrú	
schopnosť	udržať	štruktúru	mikropórov	
vytvorenú	prevzdušňovacou	prísadou.

•	Superplastifikačná	prísada	na	injektovanie	
extra	jemným	portlandským	cementom	
MasterRoc	MP.

MasterRheobuild 1111
Superplastifikačná prísada vhodná 
na dosiahnutie tekutej betónovej 
zmesi z veľmi tuhej východzej 
zmesi.

•	kontajner	1000	kg
•	sud	200	kg
•	kanister	20	kg

•	Odporučené	dávkovanie	je	
0,5–2,4 %	hmotnosti	cementu.

•	Odporučené	dávkovanie	 
pri	použití	do	cementových	
injektážnych	zmesí	je	cca	1 l	
MasterRheobuild	1111	na	200 l	
cementovej	injektážnej	zmesi	
pri	vodnom	súčiniteli	0,4–0,5.

•	Prísadu	MasterRheobuild	1111	je	možné	
používať	pre	transportbetóny,	železobetóny,	
predpäté	betóny	a	na	kotvenie	pomocou	
cementových	zmesí.

•	Vhodná	na	betónovanie	pri	nízkych	vonkajších	
teplotách.	

•	Zvyšuje	počiatočnú	pevnosť	betónov.	
MasterRheobuild	1111	je	možné	kombinovať	
s prevzdušňovacou	prísadou	MasterAir	125.

MasterRheobuild 1354
Superplastifikačná prísada  
pre transportbetóny  
a prefa výrobu. 

•	kontajner	1000	kg	
•	sud	200	kg

•	Odporučené	dávkovanie	je	
0,1–3,6	%	hmotnosti	cementu.	

•	MasterRheobuild	1354	je	superplastifikačná	
prísada	na	dosiahnutie	tekutej	betónovej	
zmesi	všeobecne.	

•	Prísada	je	vzhľadom	k	svojmu	účinku	vhodná	
na	výrobu	vysokokvalitného	betónu.

MasterRheobuild 2040FM
Superplastifikačná prísada  
na výrobu pohľadového betónu.

•	kontajner	1000	kg	
•	sud	200	kg

•	Odporučené	dávkovanie	je	
0,1–2,0	%	hmotnosti	cementu.	

•	MasterRheobuild	2040FM	je	superplastifi-
kačná	prísada	na	výrobu	tekutého	betónu	 
na	prefabrikáty	a špeciálne	na	výrobu	
prefabrikovaných	betónových	garáží,	 
na	prevzdušnené	betóny	a	na	betonáže	
v zimnom	období.	

•	Použiteľná	i	pre	výrobky	zo	sadry.	

SUPERPLASTIFIKAČNÉ PRÍSADY

Názov produktu
Popis

Balenie Dávkovanie Použitie
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Most cez Rybný potok z prevzdušneného betónu so superplastifikačnou prísadou 
MasterGlenium 115 a prevzdušňovacou prísadou MasterAir 178.

MasterPozzolith 90
Plastifikačná prísada pre 
transportbetón na dosiahnutie 
mäkkej až tekutej zmesi vhodná 
pre kamenivo citlivé na alkálie. 

•	kontajner 
1000	kg/1100	kg

•	sud	200	kg	
•	kanister	20	kg

•	Odporučené	dávkovanie	je	
0,1–0,9	%	hmotnosti	cementu.

•	MasterPozzolith	90	je	univerzálna	prísada	 
na	dosiahnutie	mäkkej	až	tekutej	zmesi	 
pri	výrobe	transportbetónu.	

•	Na	zlepšenie	čerpateľnosti,	zníženie	
zmraštenia	a	segregácie.

MasterPozzolith 95
Plastifikačná prísada  
pre transportbetón na dosiahnutie 
mäkkej až tekutej zmesi vhodná 
pre kamenivo citlivé na alkálie. 

•	kontajner	1000	kg	
•	sud	200	kg	
•	kanister	20	kg

•	Odporučené	dávkovanie	je	
0,1–0,9	%	hmotnosti	cementu.

•	Konkrétne	dávkovanie	závisí	
od	množstva	faktorov,	napr.	
požadovanej	spracovateľnosti,	
druhu	cementu,	technológie	
výroby	atď.	

•	MasterPozzolith	95	je	univerzálna	prísada	 
na	dosiahnutie	mäkkej	až	tekutej	zmesi	 
pri	výrobe	transportbetónu.	

•	Na	zlepšenie	čerpateľnosti,	zníženie	
zmraštenia	a	segregácie.

•	V	zimných	mesiacoch	na	rýchle	oddebnenie	 
je	vhodné	kombinovať	alebo	nahradiť	
superplastifikátorom	MasterRheobuild	 
alebo	MasterGlenium.

PLASTIFIKAČNÉ PRÍSADY

Názov produktu
Popis

Balenie Dávkovanie Použitie
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MasterSet 10M
Vysokoúčinná prísada aktivujúca 
tuhnutie a tvrdnutie betónu 
predovšetkým pri nízkych 
teplotách. Neobsahuje chloridy.

•	kontajner	1000	kg	
•	sud	200	kg
•	kanister	20	kg

•	Odporučené	dávkovanie	je	
1–2	%	hmotnosti	cementu.

MasterSet	10M	je	špeciálna	prísada	do	betónu,	
ktorá	umožňuje	rýchly	nárast	hydratačného	
tepla.
•	V	zime	sa	významne	zvýši	hospodárnosť	
výroby	betónu.

•	Použitie	prísady	MasterSet	10M	neznamená,	
že	nie	je	nutné	vykonať	predpísanú	ochranu	
čerstvého	betónu	v zmysle	platných	noriem	 
a	smerníc	(STN	EN	206–1).

•	Teplota	čerstvého	betónu	nesmie	klesnúť	 
pod	+5	°C.

•	Čerstvo	vybetónované	plochy	musia	byť 
v	mraze	chránené/izolované	vhodným	
materiálom.

MasterSet R 433
Prísada spomaľujúca tuhnutie  
pre bežné betóny. Prísadu  
je možné používať pre prosté 
betóny, železobetóny a predpäté 
betóny.

•	sud	200	kg/220	kg
•	kanister	20	kg/25 kg	

•	Odporučené	dávkovanie	je	
0,2–0,7	%	hmotnosti	cementu.

•	Konkrétne	dávkovanie	závisí	
od	množstva	faktorov,	napr.	
požadovanej	spracovateľnosti,	
druhu	cementu,	atď.	 
Pred	použitím	je	nutné	
vykonať	preukaznú	skúšku	
podľa	STN	EN	206–1.

•	Bez	týchto	skúšok	je	nutné	
uvažovať	o	max.	dávkovaní	
0,7	%	kg	cementu.

•	MasterSet	R	433	sa	používa	na	spomalenie	
tuhnutia	betónov	a	mált	pri	bežnej	stavebnej	
výrobe.

•	Schválená	pre	predpätý	betón.
•	MasterSet	R	433	ovplyvňuje	reakciu	C3A	fázy	
cementu	a	tým	spomaľuje	celkovú	hydratáciu	
cementu.	Vývin	hydratačného	tepla	následkom	
toho	klesá	a	dochádza	k nárastu	konečných	
pevností	betónu.	MasterSet	R	433	je	vhodná	
predovšetkým	pre	masívne	betónové	
konštrukcie.	

Master X-Seed 100
Unikátna prísada urýchľujúca 
tvrdnutie cementových zmesí.

•	kontajner
			1060	kg/1150	kg	
•	sud	200
•	kanister	20	kg

•	Odporučené	dávkovanie	je	
2,0–4,5	%	hmotnosti	cementu.

•	Iné	dávkovanie	môže	byť	
použité	v mimoriadnych	
prípadoch	podľa	špecifických	
podmienok.

•	Master	X-Seed	100	je	optimalizovaná	pre	
všetky	druhy	betónov,	najmä	na	výrobu	
prefabrikovaných	betónových	výrobkov,	 
kde	rýchly	vývoj	počiatočných	pevností	 
je	pre	výrobcov	klúčovým	faktorom	úspechu.

•	Master	X-Seed	100	je	významnou	alternatívou	
voči	pretepľovaným	betónom	a	silná	podpora	
hydratácie	umožňuje	využitie	spojív	s	nižším	
obsahom	slinku.

PRÍSADY OVPLYVŇUJÚCE TUHNUTIE A TVRDNUTIE

MasterSure 900
Prísada tretej generácie na báze 
polykarboxylátéteru umožňujúca 
zachovanie konzistencie.

•	kontajner	1000	kg	
•	sud	220	kg
•	kanister	25	kg

•	Odporučené	dávkovanie	je	
0,2–3,0	%	hmotnosti	cementu.

•	Potrebná	dávka	MasterSure	
900	závisí	od	požadovaných	
vlastností	betónu. 
Pred	použitím	je	nutné	
vykonať	preukaznú	skúšku	
podľa	STN	EN	206	na	
stanovenie	optimálnych	
pomerov	a	dávkovania.

•	MasterSure	900	je	unikátna	prísada	inovovanej	
tretej	generácie	prísad	do	betónu	na	báze	
modifikovaného	polykarboxylátéteru	(PCE).	

•	MasterSure	900	poskytuje	užívateľom	doteraz	
nedosiahnuteľnú	flexibilitu	pri	nastavení	
konzistencie	bez	použitia	prísady	spomaľu-
júcej	tuhnutie.

•	MasterSure	900	nemá	vplyv	na	počiatočné	
pevnosti	a	má	len	malý	vplyv	na	počiatočné	
stekutenie.

PRÍSADY NA UDRŽANIE SPRACOVATEĽNOSTI

Názov produktu
Popis

Balenie Dávkovanie Použitie

Názov produktu
Popis

Balenie Dávkovanie Použitie
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MasterRoc SA 545
Bezalkalický, neleptavý  
a netoxický vysokoúčinný práškový 
urýchľovač pre betón striekaný 
suchým spôsobom.

•	vrece	25	kg •	Odporučené	dávkovanie	je	
5–10	%	hmotnosti	cementu.	

•	MasterRoc	SA	545	je	vysokoúčinný	
bezalkalický,	neleptavý	a	netoxický	práškový	
urýchľovač	na	použitie	v	procese	striekania	
betónu	suchým	spůsobom.	Je	špecificky	
navrhnutý	na	dočasné	i trvalé	spevnenie	
podkladu	pri	razení	tunelov	a	v	baniach,	 
na	stabilizáciu	svahov	a stien	a	na	sanačné	
práce.	Je	vhodný	na	všetky	aplikácie,	 
kde	je	požadovaná	vysoká	počiatočná	
pevnosť,	vysoká	finálna	pevnosť	a veľmi	hrubé	
vrstvy	striekaného	betónu.

MasterRoc SA 190
Bezalkalický, tekutý urýchľovač 
tuhnutia pre striekaný betón.

•	cisterna	–	voľne	
ložené

•	kontajner	1000	l
•	sud	210	l

•	Odporučené	dávkovanie	je	
5–10	%	hmotnosti	cementu.	

•	MasterRoc	SA	190	sa	používa	na	dočasné	 
a	trvalé	zaistenie	výrubov	pri	razení	tunelov,	
pri	ťažbe	a	zaisťovaní	svahov.

•	Je	vhodný	tiež	na	urýchlenie	tuhnutia	
cementovej	zmesi,	napríklad	na	injektáž	
prstencov	v	tuneloch	razených	s	použitím	
technológie	TBM,	injektáž	betónovanej	plochy	
a	pre	penový	betón.	Urýchľujúcu	prísadu	 
je	možné	kombinovať	so	všetkými	
superplastifikačnými	prísadami	radu	
MasterGlenium	SKY	a	tiež	s	prísadou	
MasterRoc	HCA.

MasterRoc SA 183
Vysokoúčinný nealkalický kvapalný 
urýchľovač tuhnutia pre striekané 
betóny.

•	cisterna	–	voľne	
ložené

•	kontajner	1000	l
•	sud	210	l

•	Odporučené	dávkovanie	je	
5–10	%	hmotnosti	cementu.	

•	MasterRoc	SA	183	sa	používa	na	dočasné	 
a	trvalé	zaistenie	výrubov	pri	razení	tunelov,	
v baniach	a	na	zaisťovanie	svahov.	Je	vhodný	
tiež	na	urýchľovanie	tuhnutia	a	tvrdnutia	
cementových	injektážnych	zmesí	používaných	
napr.	pri	vyplňovaní	priestorov	za	ostením	
tunelov	razených	plnoprofilovými	tunelovacími	
strojmi	TBM	alebo	zmesí	na	injektáže	hornín	 
a	zmesí	pre	penobetón.	Urýchľujúcu	prísadu	
je	možné	kombinovať	so	všetkými	superpla-
stifikačnými	prísadami	radu	MasterGlenium	
SKY	a	tiež	s	prísadou	MasterRoc	HCA.

MasterRoc SA 193
Vysokoúčinný nealkalický kvapalný 
urýchľovač tuhnutia pre striekané 
betóny.

•	cisterna	–	voľne	
ložené

•	kontajner	1000	l
•	sud	210	l

•	Odporučené	dávkovanie	je	
3–10	%	hmotnosti	cementu.	

•	MasterRoc	SA	193	je	tekutá	vysokoúčinná	
bezalkalická	prísada	urýchľúca	tuhnutie	betónu	
pre	striekané	betóny	s	vysokými	nárokmi	 
na	vývoj	počiatočných	pevností.	Umožňuje	
nástrek	veľkej	hrúbky	vrstvy	na	stropných	
častiach	a	zároveň	spracovanie	striekaného	
betónu	s	vysokou	konzistenciou.	Urýchľujúcu	
prísadu	je	možné	kombinovať	so	všetkými	
superplastifikačnými	prísadami	radu	
MasterGlenium	SKY	a	tiež	s	prísadou	
MasterRoc	HCA.

MasterRoc HCA 20
Systém riadenej hydratácie 
striekaných betónov, výplňových 
a injektážných betónových zmesí.

•	kontajner	1090	kg
•	sud	220	kg
•	kanister	20	kg

•	Odporučené	dávkovanie	je	
0,2–2	%	hmotnosti	cementu.	

•	MasterRoc	HCA	20	je	bezchloridový	chemický	
systém,	ktorý	riadi	priebeh	hydratácie,	tzn.,	 
že	umožňuje	zastavenie	hydratačného	procesu	
a	po	niekoľkých	hodinách	alebo	dokonca	
dňoch	jeho	opätovné	naštartovanie,	bez	
zníženia	výsledných	parametrov	betónu.

•	MasterRoc	HCA	20	je	tekutá	zložka,	ktorá	 
po	pridaní	do	mokrej	alebo	suchej	betónovej	
zmesi	celkom	zastaví	hydratačný	proces	
vytvorením	ochrannej	bariéry	okolo	cemen-
tových	častíc.	Riadiť	hydratáciu	účinkom	
MasterRoc	HCA	20	je	možné	pri všetkých	
typoch	cementových	minerálov	od	3 hodín	až	
do	72	hodín	od	namiešania	čerstvého	betónu.

PRÍSADY PRE STRIEKANÉ BETÓNY

Názov produktu
Popis

Balenie Dávkovanie Použitie
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Názov produktu
Popis

Balenie Dávkovanie Použitie

MasterRoc TCC 780
Tekutý pomocný prostriedok  
na uľahčenie čerpania betónu.

•	kontajner	1000	kg
•	sud	200	kg
•	kanister	20	kg

•	Odporučené	dávkovanie	je	
5–10	%	hmotnosti	cementu.	

•	MasterRoc	TCC	780	je	vysokoúčinný	pomocný	
prostriedok,	ktorý	dá	betónu	tixotropné	
vlastnosti	a	lepšiu	čerpateľnosť,	čím	eliminuje	
riziko	segregácie.	Je	špecificky	navrhnutý	 
na	značné	vylepšenie	vlastností	čerstvého	
i vytvrdnutého	betónu	a	je	ideálne	vhodný	pre:
–	Aplikáciu	betónu	striekaného	mokrým	
postupom

–	Liaty	betón
–	Betón	s	nízkym	obsahom	cementu.
–	Betón	s	chýbajúcou	frakciou	kameniva	
alebo	s malým	obsahom	jemnej	frakcie

–	Výplňovú	injektáž	za	ostenie	tunela	
razeného	metódou	TBM

MasterRoc TCC 735
Bezchloridový tekutý zlepšovací 
prípravok do betónu.

•	kontajner	950	kg
•	sud	200	kg
•	kanister	10,	25	kg

•	Odporučené	dávkovanie	je	
5–10	%	hmotnosti	cementu.	

•	MasterRoc	TCC	735	je	bezchloridová,	
viacúčelová	tekutá	prísada,	ktorá	zlepšuje	
kvalitu	striekaného	betónu	v	plastickom	
i vytvrdnutom	stave.	Je	špecificky	
navrhnutá pre:
–	Aplikáciu	betónu	striekaného	mokrým	
postupom

–	Liaty	betón
–	Betón	s	nízkym	obsahom	cementu
–	Betón	s	chýbajúcou	frakciou	kameniva	
alebo	s nízkym	obsahom	jemnej	frakcie

–	Horúce	podnebie
•	Jej	unikátne	zloženie	zaisťuje	lepšiu	hydratáciu	
cementu.	Vo	výsledku	je	podstatne	znížená	
počiatočná	segregácia,	zlepšia	sa	adhézne	
charakteristiky	a	zvýši	sa	hustota	i	pevnosť	 
v	tlaku.

MasterRoc LUB 1
Lubrikátor pre čerpadlá na betón, 
hadice a potrubia.

•	sud	25	kg,	
obsahujúci	
125 vreciek	 
(po	200	gramoch)

•	Na	množstvo	20	až	30	l	vody	
jedno	vrecko	(200	g)	
MasterRoc	LUB	1.	Potrebný	
počet	vreciek	závisí	 
od	veľkosti	čerpadla	a	dĺžky	
hadíc	a potrubí.	MasterRoc	
LUB	1	sa	ľahko	zamieša	 
do	vody	dvoma	zdvihmi	
reverzne	zapnutého	čerpadla.

•	MasterRoc	LUB	1	je	špeciálne	navrhnutý	
produkt	na	lubrikáciu	čerpadiel,	hadíc	
a potrubí	pred	betonážou.

Diaľničný tunel Považský Chlmec, Tucon, MasterRoc SA 183 a SA 193, 
MasterRoc LUB 1, MasterGlenium SKY 504
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Master Builders Solutions  

Značka Master Builders Solutions zahŕňa všetky odborné znalosti spoločnosti  

a vďaka tomu vytvára riešenia určené pre novú výstavbu,  údržbu, opravy  

a renováciu stavebných konštrukcií.  

Koncepty Master Builders Solutions sú postavené na skúsenostiach  získaných 

v stavebnom priemysle počas viac ako jedného storočia. 

Jadro systému Master Builders Solutions tvorí knowhow a skúsenosti celosveto

vého spoločenstva stavebných odborníkov spoločnosti. 

Spájame tie správne produkty z nášho portfólia tak, aby sme vyriešili vaše  

špecifické problémy pri výstavbe. Spolupracujeme naprieč odbornými oblasťami 

a regiónmi, ťažíme zo skúseností, ktoré sme získali z mnohých stavebných  

projektov po celom svete. Využívame nielen svetové technológie spoločnosti, ale 

aj svoje detailné znalosti potrieb miestnej výstavby, aby sme vyvinuli novinky,  

ktoré vám pomôžu k väčšiemu úspechu a budú hnacou silou  trvalo udržateľnej  

výstavby. 

 

Naše	obsiahle	
portfólio
 § 	prísady	do	betónu
 § 	aditíva	do	cementu
 § 	produkty	pre	podzemné	konštrukcie
 § 	riešenia	zaisťujúce	odolnosť	proti	vode
 § 	zálievkové	hmoty
 § 	produkty	na	opravy	a	ochranu	betónu
 § 	injektážne	zmesi	
 § 	riešenia	pre	priemyselné	podlahy
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pre stavebníctvo

Údaje obsiahnuté v tejto publikácii sú založené na našich súčasných znalostiach a skúsenostiach. Nepredstavujú zmluvne dojednanú kvalitu produktu a vzhľadom na mnohé faktory, ktoré 
môžu mať vplyv na spracovanie a použitie našich výrobkov, nezbavujú spracovateľa zodpovednosti vykonať vlastné šetrenia a testy. Dohodnutá zmluvná kvalita výrobku v čase prechodu rizika 
je založená výhradne na údajoch v technickej dokumentácii. Všetky popisy, nákresy, fotografie, údaje o rozmeroch, hmotnostiach atď. uvedené v tejto publikácii sa môžu zmeniť bez  
predchádzajúceho upozornenia. Je povinnosťou užívateľov našich produktov, aby zaistili, že sú dodržané všetky majetkové práva rovnako ako aj platné zákony a právne predpisy (01/2021).

® = registrovaná ochranná známka MBCC group v mnohých krajinách

VYČÍSLENIE UDRŽATEĽNÉHO PRÍNOSU 
CHÉMIE BUDÚCNOSTI OD MASTER BUILDERS SOLUTIONS

Nechali sme čísla hovoriť za nás: Predstavíme vám niektoré z našich ekologicky  
najefektívnejších produktových riešení pre výrobu betónov a prefabrikátov, pre oblasť  
stavebníctva a podlahových systémov. 

sustainability.master-builders-solutions.sk

Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o.
Na stanicu 937/26b, 010 09 Žilina

E-mail: info.sk@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.com/sk-sk

Technicko-poradenský servis:
0911 404 911 Bratislavský kraj, Trnavský kraj
0917 192 173 Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj
0910 999 771 Žilinský kraj, Trenčiansky kraj
0903 553 696 Košický kraj, Prešovský kraj
0918 490 825 Špecialista pre Ucrete  
 a dekoratívne podlahy

Zákaznícky servis: 
T: +421 41 72 345 91
 +421 918 888 918
E-mail: objednavky.sk@mbcc-group.com

MasterAir
Kompletné riešenia 
pre prevzdušnený betón

MasterFlow
Riešenia pre presné zálievky

MasterPel
Riešenia pre vodeodolný betón

MasterSet
Riešenia na riadenie tvrdnutia
betónov

MasterBrace
Riešenia na externé zosilnenie 
železobetónových konštrukcií

MasterFiber
Komplexné riešenia pre betón  
vystužený vláknami

MasterPolyheed
Riešenia pre betóny bežných tried

MasterSuna
Riešenia pre kamenivo
do betónov

MasterCast
Riešenia pre priemyselnú výrobu 
zo zavlhnutého betónu

MasterGlenium
Riešenia pre vysokohodnotný 
betón

MasterPozzolith
Riešenia pre betóny nízkych tried

MasterSure
Riešenia na udržanie 
spracovateľnosti

MasterCem
Riešenia pre výrobu cementov

MasterInject
Riešenia pre injektáže betónu

MasterProtect
Riešenia na ochranu betónu 
a stavebných konštrukcií

MasterTop
Riešenia pre priemyselné
a dekoratívne podlahy

MasterEase
Riešenia redukcie lepivosti  
vysokoodolného betónu

MasterKure
Riešenia na ošetrovanie betónov

MasterRheobuild
Riešenia pre špeciálne betóny

Master X-Seed
Moderné riešenia na urýchľovanie 
tvrdnutia betónov

MasterEmaco
Riešenia na sanácie a opravy  
betónových konštrukcií

MasterLife
Riešenia na predĺženie trvanlivosti

MasterRoc
Riešenia pre podzemné stavby

Ucrete
Riešenia pre podlahy
do najnáročnejších podmienok

MasterFinish
Riešenia na ošetrovanie debnení 
a skvalitnenie povrchov betónov

MasterMatrix
Moderné riešenia na zaistenie  
homogenity a tekutosti betónov

MasterSeal
Riešenia na hydroizoláciu 
stavebných konštrukcií
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Na stanicu 937/26b, 010 09 Žilina
E-mail: info.sk@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.com/sk-sk

Zákaznícky servis:
T: +421 41 76 314 83 
    +421 918 888 918 
E-mail: objednavky.sk@mbcc-group.com

Technicko-poradenský servis:
T: +421 905 550 190

+421 918 769 951
Technicko-poradenský servis UGC:
T: +420 602 641 914


