
Beton s nízkou 
viskozitou
Přísady s novou technologií 
pro snížení viskozity betonu



Viskozita a reologie betonu 

Betonářský průmysl čelí každý den výzvám v oblasti 
viskozity betonu, a to jak přímo na betonárně (výroba), tak 
i v místě betonování na staveništích:

 Dlouhá doba míchání, vysoká spotřeba energie.

  Pro překonání vysoké viskozity je potřeba přídavná voda.

  Lepivý beton, který lze jen s obtížemi čerpat a ukládat.

  Beton, který lze jen s obtížemi hutnit, vyrovnat a uhladit.

  Vyskytující se povrchové vady ztvrdlého betonu.

Z hlediska reologie

  Reologie definuje tečení a vnitřní chování kapalin, které 
se analyzují pomocí reometru. 

  Beton lze definovat jako Binghamovu kapalinu, jejíž dva 
klíčové parametry jsou mez tečení a plastická viskozita.

Vnitřní charakteristika
t0:  mez tečení: minimální napětí nutné k tečení

η:  plastická viskozita: sklon křivky znázorňující napětí 
jako funkce stupně rychlosti míchání

Beton se chová jako Binghamova kapalina 
Т = t0 + ηү
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Řešení pro beton ke snížení viskozity
od Master Builders Solutions

Nový koncept se zaměřením na viskozitu betonu 
Inovace je jedním ze základních kamenů naší společnosti. 
Naše týmy zabývající se výzkumem a vývojem vyvinuly 
zcela novou generaci polymerů. Tyto nové molekuly 
propůjčují čerstvému betonu mimořádné reologické 
vlastnosti, včetně významného poklesu viskozity. 

Beton o nízké viskozitě je koncept, který se zaměřuje na 
snížení viskozity betonu, kde jsou klíčovými 
komponentami přísady MaterGlenium SKY a MasterSure 
z řady 3000. 

Snížení plastické viskozity o 30 %

Výhody pro  
betonářský průmysl:

  Míchání a ukládání: vylepšená reologie pro každodenní, 
přirozeně viskózní beton

  Nižší viskozita a výrazně snadnější čerpání a ukládání 
betonu s nízkým poměrem voda/cement, samohutnící 
beton, vysoce výkonný beton, ultra vysoce výkonný beton, 
čerpaný beton, beton pro zakládání, vláknobeton atd.

 
  Snížená viskozita betonů optimalizovaná tak, aby došlo 

ke snížení dopadu na životní prostředí a k dosažení 
vysoké trvanlivosti, která zahrnuje velmi nízký poměr 
voda/cement a vysoké dávkování minerálních příměsí 
a dalších  materiálů nahrazujících cement.

Možnost dalšího snižování poměru voda/cement bez 
dopadu na viskozitu má za následek:

  Zlepšení kvality výkonu a trvanlivost

  Nové pole působnosti pro technickou a ekonomickou 
optimalizaci složení betonových směsí, pokud jde 
o dávkování a povahu pojiva, výběr kameniva atd.
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Standardní přísada MasterGlenium SKY  
řady 3000

− 30 %
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Beton s nižší viskozitou: 
produkty a služby

Superplastifikační přísada snižující obsah vody, 
s použitím nové polymerové technologie s pokročilými 
reologickými vlastnostmi, způsobuje významné snížení 
viskozity betonu. 

Beton s nízkou viskozitou je souhrnný koncept, který se 
zaměřuje na optimalizaci viskozity betonu a reologii. Je 
založen na používání inovativních přísad a poskytování 
technologicky pokročilých služeb prováděných v laboratoři 
a na staveništi.

Služby:

Techničtí odborníci od Master Builders Solutions jsou 
připraveni vám poskytnout podporu při řešení vašich 
projektů: 

  Naše evropské centrum pro výzkum a vývoj spolu 
s lokálními technickými centry a laboratořemi jsou 
vybaveny specifickými nástroji a vybavením určeným 
pro studium a optimalizaci reologie betonu (diagnostické 
míchačky, reometry, tribometry, V funnel atd.).

  Poskytujeme asistenci na místě při provádění 
navrhovaných řešení za použití betonu s nízkou 
viskozitou, a to jak během procesu výroby betonu na 
betonárně, tak i v místě aplikace na staveništích.

MasterGlenium SKY 3000

MasterGlenium SKY 3500

Produktová řada:

Pusťme se společně do řešení vašich problémů! 

MasterSure 3900

Přísada poskytující lepší zachování zpracovatelnosti 
betonů s nízkou viskozitou při současném použití 
MasterGlenium SKY řady 3000.

Referenční stavba v Mont Saint-Michel (Francie): zdymadlo na řece Couesnon

© Fotografie: Daniel Fondimare (SM Baie)



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.



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 

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-0005-CZ


