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Náš přístup k zákazníkům
V Master Builders Solutions máme specifický přístup 
k zákazníkovi, který je nedílnou součástí konceptu Fit4Value. 
Ve spolupráci s výrobcem navštěvují naši specialisté závody 
na AAC a analyzují potenciální řešení pro optimalizaci

 
procesu a pro zvýšení kvality hotových prvků. Naše výzkumné 
a vývojové laboratoře mohou vyvinout řešení na míru, a to 
simulací procesů výroby AAC.

Optimalizace procesu a zvyšování kvality výrobků 
Master Builders Solutions podporuje výrobce autoklávovaného 
pórobetonu (AAC) jedinečnými technologiemi, poskytujícími 
řadu výhod a optimalizujícími veškeré fáze procesu AAC od 
zajišťování surovin přes návrh směsi, míchání, předběžné  

ošetření autoklávované směsi, vyjímání z formy, řezání, 
propařování autoklávem až po skládání na palety a přepravu 
zákazníkovi. Nabízíme řešení, která se zabývají Fit4Value 
důležitými pro výrobce AAC, což je:

1. Ekonomika 2. Výkon

3. Estetika 4. Odolnost

Výhody MasterCast ve fázi předběžného ošetření
Ve fázi předběžného ošetření při výrobě AAC dochází 
současně k tuhnutí a rozpínání autoklávované směsi. 
Tekutost čerstvého materiálu a jeho reologie musí být 
správně nastaveny tak, aby obě chemické reakce probíhaly 
harmonicky a efektivně. Díky speciálnímu uspořádání molekul 
může MasterCast efektivně rozptylovat částice pojiva 

a zároveň optimalizovat reologii čerstvého betonu. Výsledkem 
je značné zkrácení doby předběžného ošetření za účelem 
optimálního využití forem, rychlejší výroby a zvýšené kapacity. 
Případně, pokud se nevyžaduje rychlejší předběžné ošetření, 
lze rychle snížit množství pojiva ve směsi, čímž se výrobci 
ušetří značné náklady.

Koncept Fit4Value aplikovaný  
na autoklávovaný pórobeton
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s MasterCast bez přísady s MasterCast bez přísady

Nižší obsah 
cementu a vápna

Co umí MasterCast ve fázi předběžného ošetření? 

Fáze řezání a autoklávováníFáze předběžného ošetřeníVýběr složení a míchání surovin

Manipulace po výrobě

 Optimalizované složení betonu
  Snížení nákladů na suroviny
  Zvýšená robustnost směsi vůči kvalitě 

surovin
 Zvýšení ziskovosti závodu

  Zkrácení dob ohřevu a chlazení
  Zrychlení výroby a zvýšení výrobní kapacity 

závodu
 Nižší spotřeba energie
  Zvýšená udržitelnost
  Minimalizuje se přilepení sousedních 

tvárnic
  Zvýšení ziskovosti závodu

  Snížené náklady na přepravu díky 
nižšímu obsahu vlhkosti
 Nižší smršťování tvárnic
 Vynikající kvalita hotových prvků
 Méně zmetků
 Zvýšení ziskovosti závodu

  Kratší doba předběžného ošetření
  Rychlejší obrat forem
  Rychlejší výroba
 Zvýšení výrobní kapacity závodu
 Zvýšení ziskovosti závodu

MasterCast nabízí pro celý 
výrobní proces řadu výhod
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Master Builders Solutions – stavíme na partnerství
Naši specialisté Master Builders Solutions naleznou inovační a udržitelná řešení splňující vaše konkrétní 
stavební potřeby. Naše globální zkušenosti a síť vám pomohou k úspěchu – dnes i zítra.

Kontaktujte nás!
Doporučení týkající se slučitelnosti s jinými chemikáliemi nebo stavebními materiály vám ochotně sdělí 
váš místní technický poradce Master Builders Solutions.

Kompletní řada odbedňovacích prostředků: oleje a emulze 
na bázi minerálních či rostlinných technologií, pro efektivní 
odbedňování, čištění a údržbu forem. Formy jsou dobře 
udržované po dlouhou dobu.

Pro hydrofobizaci tvárnic. Je snížena kapilární nasákavost při 
zachování propustnosti pro vzduch a vodní páry. Lze zamezit 
jevu vytváření vlhkosti ve zdivu.

Zrychlené tvrdnutí betonu pro rychlejší obrat forem a zvýšení 
výrobní kapacity závodu.

Pro snížení tvorby trhlin a minimální smršťování. Vlákna vytváří 
v tvárnicích síť, která zvyšuje stabilitu a snižuje počet trhlin 
při manipulaci, což v konečnému důsledku snižuje množství 
zmetků.

MasterFinish MasterPel

Master X-Seed MasterFiber

Pomocné produkty 
pro výrobu AAC



Master Builders Solutions

Značka Master Builders Solutions v sobě zahrnuje všechny 
odborné znalosti a díky tomu vytváří řešení určené pro novou 
výstavbu, údržbu, opravy a renovaci stavebních konstrukcí. 
Koncepty Master Builders Solutions jsou postavené na 
zkušenostech získaných ve stavebním průmyslu po více 
než jedno století. Know-how a zkušenosti celosvětového 
společenství stavebních odborníků tvoří jádro systémů 
značky Master Builders Solutions.

Spojujeme ty správné produkty z našeho portfolia tak, 
abychom vyřešili vaše specifické problémy při výstavbě. 
Spolupracujeme napříč odbornými a regionálními oblastmi, 
těžíme ze zkušeností, které jsme získali v mnoha stavebních 
projektech po celém světě. Využíváme nejen světových 
technologií, ale i svých detailních znalostí potřeb místní 
výstavby, abychom vyvinuli novinky, které vám pomohou 
k většímu úspěchu a budou hnací silou trvale udržitelné 
výstavby.

Komplexní portfolio pod značkou Master Builders Solutions 
zahrnuje přísady do betonu a odbedňovací oleje, příměsi 
do cementu, produkty pro podzemní stavby, hydroizolační 
systémy, těsnicí hmoty, produkty pro opravy a ochranu 
betonu, produkty pro zesilování konstrukcí, injektážní směsi, 
řešení pro průmyslové podlahy a řešení pro větrné elektrárny 
(turbíny). 

Naše obsáhlé portfolio:

 přísady do betonu a odbedňovací oleje,
 příměsi do cementu,
 produkty pro podzemní stavby,
 hydroizolační systémy,
 těsnicí hmoty,
 produkty pro opravy a ochranu betonu,
 produkty pro zesilování konstrukcí,
 injektážní směsi,
 řešení pro větrné turbíny,
 řešení pro průmyslové podlahy.



Údaje obsažené v této publikaci jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech. Nepředstavují smluvně ujednanou kvalitu produktu a, vzhledem k mnoha faktorům, které 
mohou mít vliv na zpracování a použití našich výrobků, nezbavují zpracovatele odpovědnosti provádět vlastní šetření a testy. Dohodnutá smluvní kvalita výrobku v době přechodu rizika je 
založena výhradně na údajích v technické dokumentaci. Veškeré popisy, nákresy, fotografie, údaje o rozměrech a hmotnosti, atd. uvedené v této publikaci se mohou změnit bez předchozího 
upozornění. Je povinností uživatele našeho produktu, aby zajistil, že jsou dodržena veškerá majetková práva stejně jako stávající zákony a právní předpisy (03/2021).

® = registrovaná ochranná známka skupiny MBCC Group v mnoha zemích světa MBS-03-2021-AS-0010-CZ

Master Builders Solutions CZ s.r.o.
537 01 Chrudim  K Májovu 1244 
T +420 469 607 111  F +420 469 607 112
info.cz@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.cz

Master Builders Solutions 
Systémy určené pro stavebnictví

 
  
QUANTIFIED SUSTAINABLE BENEFITS

  ADVANCED CHEMISTRY BY MASTER BUILDERS SOLUTIONS
 

Nechali jsme čísla mluvit za nás: Představili jsme některá z našich ekologicky  
nejefektivnějších produktových řešení pro výrobu betonu a prefabrikátů, pro oblast  
stavebnictví a podlahových systémů.

sustainability.master-builders-solutions.cz

Master Builders Solutions Slovakia spol s.r.o. 
SK 01009 Žilina  Na stanicu 937/26b
T +421 41 7631 483  F +421 41 7631 484
info.sk@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.sk

MasterAir
Kompletní řešení 
pro provzdušněný beton

MasterBrace
Řešení pro zpevnění betonu 

MasterCast
Řešení pro průmysl výrobků 
vyráběných ze zavlhlého betonu

MasterCem
Řešení pro výrobu cementu

MasterEase
Redukce lepivosti vysoce odolného 
betonu

MasterEmaco
Řešení pro opravy betonu

MasterFinish
Řešení pro ošetření bednění 
a zkvalitnění povrchu

MasterFlow
Řešení pro přesné zálivky 

MasterFiber
Komplexní řešení 
pro beton vyztužený vlákny

MasterGlenium
Řešení pro vysokohodnotný 
beton

MasterInject
Řešení pro injektáž betonu

MasterKure
Řešení pro ošetřování betonu

MasterLife
Řešení pro prodloužení trvanlivosti

MasterMatrix
Moderní způsob zajištění 
homogenity a tečení betonu

MasterPel
Řešení pro hydrofobizaci 
a odolnost povrchu betonu,  
a proti tvorbě výkvětů

MasterPolyheed
Řešení pro beton běžných tříd 

MasterPozzolith
Řešení pro beton nízké třídy

MasterProtect
Řešení pro ochranu betonu

MasterRheobuild
Řešení pro speciální beton

MasterRoc
Řešení pro podzemní stavby

MasterSeal
Řešení pro izolaci proti 
vlhkosti a těsnění

MasterSet
Řešení pro řízení tvrdnutí betonu

MasterSphere 
Řešení pro zaručenou odolnost 
proti mrznutí a tání

MasterSuna
Řešení pro nestandardní  
kamenivo do betonu

MasterSure
Řešení pro udržení  
zpracovatelnosti

MasterTop
Řešení pro průmyslové  
a dekorativní podlahy 

Master X-Seed
Moderní řešení pro řízení tuhnutí 
a tvrdnutí betonu

Ucrete
Řešení pro podlahy pro těžké 
podmínky 


