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POPIS VÝROBKU  
Master X-Seed STE 54 je unikátna prísada zvyšujúca 
pevnosť betónu, neobsahuje chloridy, podporuje hydratáciu 
cementu a urýchľuje rast aktívnych kryštálov hydratácie.
Master X-Seed STE 54 významne urýchľuje hydratáciu 
cementu v počiatočnej (24 hodín), strednej a neskorej fáze 
(14 - 28 dní). Master X-Seed STE 54 pomáha pri podpore 
udržateľnej výstavby optimalizáciou návrhu betónovej zmesi. 
Vlastnosť zvyšovania pevnosti Master X-Seed STE 54 
umožňuje znížiť celkový obsah cementu v danej betónovej 
zmesi pri zachovaní vývoja pevnosti v tlaku zodpovedajúcej 
pevnosti referenčného betónu, čo prináša súvisiace 
výhody v oblasti znižovania emisií CO2. Z tohto dôvodu sa  
Master X-Seed STE 54 odporúča pre masívne betónové 
konštrukcie aj betónové prvky, pri ktorých je požadované 
nízke hydratačné teplo pri tuhnutí a tvrdnutí betónu.
Master X-Seed STE 54 spĺňa požiadavky normy  
EN 934-2, tabuľka 7, a normy ASTM C 494 / C 494M pre  
typ S so špecifickými vlastnosťami.

KONCEPT CRYSTAL SPEED HARDENING
Master X-Seed STE 54 je základnou zložkou konceptu  
Crystal Speed Hardening spoločnosti Master Builder 
Solutions. Crystal Speed Hardening vyjadruje hodnotu, ktorú 
ponúka jedinečná technológia Master X-Seed:

• efektívne procesy
• zníženie spotreby energie
• optimalizácia materiálu
• vysoko náročné požiadavky

Tento koncept zodpovedá kľúčovým požiadavkám priemyslu 
a má potenciál prekonať všetky súčasné riešenia. Koncept je 
navrhnutý hlavne tak, aby významne prispel k plneniu cieľov 
udržateľnej výstavby.

OBLASŤ POUŽITIA
Master X-Seed STE 54 je optimalizovaný pre všetky druhy 
betónov, najmä pre udržateľné prefabrikáty a masívne 
betónové konštrukcie, kde sú pre výrobcov kľúčovým 
faktorom úspechu vysoké počiatočné a konečné pevnosti pri 
nízkom obsahu cementu.
Master X-Seed STE 54 výrazne podporuje použitie spojív  
s nižším obsahom slinku.

VLASTNOSTI
Master X-Seed STE 54 ponúka nasledujúce výhody:
• Zlepšuje hydratáciu cementu
• Zvyšuje vývoj pevnosti v počiatočnej (1 deň) aj neskorej 

fáze (28 dní).
• Umožňuje použitie minimálneho potrebného množstva 

cementu, čím sa znižuje hydratačné teplo cementu, 
najmä pri použití vyššej triedy betónu.

• Umožňuje optimalizáciu spojiva použitím cementov 
s nižším obsahom slinku alebo zvýšeným použitím 
doplnkových cementových materiálov (vápenec, 
popolček, troska).

• Poskytuje vyšší bezpečnostný faktor pevnosti.
• Znižuje náklady na betón, ak sa používa v optimalizo-

vaných betónových zmesiach.
• Umožňuje väčšie využitie vápencového alebo iného 

plniva (SCM), ktoré znižujú ekologickú záťaž stavby.
• Umožňuje skoršie oddebnenie a teda zníženie nákladov 

na debnenie.
• Pomáha znižovať emisie CO2 spojené s výrobou betónu. 

DÁVKOVANIE
Odporučené dávkovanie Master X-Seed STE 54 sa pohybuje 
od 0,5 do 3,0 % hmotnosti cementu. V špeciálnych prípadoch, 
v závislosti od špecifických podmienok, je možné použiť aj iné 
dávkovanie. V takých prípadoch kontaktujte náš technicko-
poradenský servis. 

NÁVOD NA POUŽITIE
Master X-Seed STE 54 je tekutá prísada pripravená na 
použitie, ktorá sa pridáva do betónu počas procesu miešania. 
Pre zaistenie homogénnej disperzie je potrebné zabezpečiť 
dostatočnú dobu miešania.

KOMPATIBILITA 
Master X-Seed STE 54 je možné použiť so všetkými 
typmi cementov EN 197. Pre použitie s inými špeciálnymi 
cementami kontaktujte náš technicko-poradenský servis. 
Prísada Master X-Seed STE 54 je kompatibilná s produktmi 
Master Builders Solutions, ako sú:
• superplastifikačné prísady typu MasterGlenium pre 

vysoké stekutenie
• stabilizačné prísady MasterMatrix na úpravu viskozity 

pre robustný samozhutniteľný betón
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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

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

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú rozdielne. V technickom liste sú uvedené všeobecné pokyny na spracovanie materiálu. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť  
a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. V prípade požiadaviek nad rámec všeobecných pokynov je si potrebné vyžiadať poradenstvo odborno-technických poradcov predávajúceho. 
Predávajúci nezodpovedá za škodu, ak sa kupujúci odchýli pri spracovaní a aplikácii tovaru od technických podmienok, skladovacích podmienok, pokynov výrobcu a dôb ich použiteľnosti. 
Aktuálne informácie o produktoch firmy sú dostupné na www.master-builders-solutions.com/sk-sk.
Vydané: September 2021                                                                                                                                                                                                 Novým vydaním stráca staré platnosť.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hlavná funkcia prísada urýchľujúca tuhnutie a tvrdnutie a zvyšujúca konečné pevnosti
Vzhľad biela kvapalina
Relatívna hustota (pri +20 °C) 1,080 až 1,120 g/cm³ 
Hodnota pH (pri +20 °C) 10 – 11,5 
Obsah iónov chloridu < 0,1 % 
Obsah alkálií (ekvivalent Na2O) < 4,0 %

• prevzdušňovacie prísady MasterAir pre vytvorenie 
vzduchových pórov pre lepšiu odolnosť proti mrazu  
a rozmrazovaniu

• oddebňovacie oleje MasterFinish pre ľahké oddebnení  
a estetickú povrchovú úpravu

BALENIE
Master X-Seed STE 54 sa dodáva v cisternách, v 1000 kg 
IBC kontajneroch, v 200 kg sudoch a v 20 kg kanistroch.

SKLADOVANIE / TRVANLIVOSŤ
Master X-Seed STE 54 sa musí skladovať v uzavretom obale 
a musí byť chránený pred mrazom a priamym slnečným 
žiarením. Odporúčaná teplota skladovania je +5 °C až  
+30 ° C.
Master X-Seed STE 54 možno skladovať až 3 mesiace, ak 
sa skladuje podľa pokynov výrobcu v neotvorenom obale.
Nedodržanie odporúčaných skladovacích podmienok môže 
viesť k predčasnému znehodnoteniu výrobku alebo obalu.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Pri manipulácii s chemickými výrobkami je potrebné 
dodržiavať bežné bezpečnostné opatrenia (napr. používať 
rukavice a ochranné okuliare). Ďalšie informácie a aspekty, 
ktoré nie sú popísané v tomto technickom liste, nájdete  
v karte bezpečnostných údajov tohto výrobku.

LIKVIDÁCIA
Likvidácia výrobku musí byť vykonaná v súlade s platnými 
právnymi predpismi a je zodpovednosťou konečného 
používateľa. Ďalšie informácie a aspekty, ktoré nie 
sú popísané v tomto technickom liste, nájdete v karte 
bezpečnostných údajov tohto výrobku.

TECHNICKÁ PODPORA
Príslušný odborno-technický poradca je Vám s ďalšími 
informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.


