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POPIS
• MasterColor 100 je rad práškových pigmentov na báze 

minerálnych oxidov určených na spracovanie a výrobu 
produktov na cementovej báze.

• Výrobky radu MasterColor 100 sú uvedené v nasledu-
júcej tabuľke:

Výrobok Absolútna hustota (g/ml)
Červené 4,9 - 5,1
Červenohnedé 4,9 - 5,1
Hnedé 4,9 - 5,1
Žlté 4,0 - 4,3
Oranžové 4,0 - 4,3
Čierne 4,7 - 5,0

OBLASTI POUŽITIA
Rad MasterColor 100 je možné použiť pri transportbetóne, 
v prefabrikátoch a na výrobu betónových výrobkov zo 
zavlhnutého betónu. V súlade s STN EN 12878.
MasterColor 100 je možné použiť na:
• Dlažby a mestské alebo súkromné priestory (pešie 

zóny, námestia, parkovacie plochy, chodníky, vonkajšie 
schodiská, vonkajšie dlažby, nájazdy do garáží atď.)

• Výrobu produktov pre záhradníctva a mestský mobiliár s 
viditeľným kamenivom.

• Fasádne plochy a pod.

SPÔSOB POUŽITIA
• Rovnomernosť sfarbenia farebného betónu závisí od 

rovnomernosti rozmiešania pigmentov.
• Odporúčame, aby ste kamenivo dobre premiešali  

s pigmentom a potom do zmesi pridali cement a vodu.

ODPORUČENIA
Sfarbenie betónu závisí od:
• dávkovania farebného oxidu
• dávkovania cementu
• sfarbenia cementu
• druhu a množstva jemných pieskových zložiek
• pomeru voda/cement
• vodotesnosti betónu

Pre farebné betóny sa odporúča použiť:
• vysokoúčinnú prísadu na redukciu vody radu 

MasterGlenium
• prevenciu proti výkvetom radu MasterPel

Za účelom otestovania a vyladenia požadovanej farby 
konečného výrobku odporúčame, aby ste vytvorili skúšobnú 
zmes. Sfarbenie sa tiež môže meniť počas prvého obdobia 
vyzrievania.

DÁVKOVANIE
• Dávkovanie sa môže pohybovať od 0,5 do 6 % 

hmotnosti, vztiahnuté k hmotnosti cementu.

BALENIE A SKLADOVANIE
• Červené, hnedé a čierne pigmenty MasterColor 100  

sú k dispozícii v 25 kg papierových vreciach, oranžové a 
žlté v 20 kg papierových vreciach.

• Po otvorení balenia sa odporúča uchovať obsah na 
suchom mieste. Ak sú pigmenty MasterColor 100 
uchované v uzavretom balení a na suchom mieste, ich 
životnosť je prakticky neobmedzená.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
• Pri použití MasterColor 100 nie sú nutné žiadne zvláštne 

opatrenia. Odporúča sa však použiť rukavice, rúška a 
ochranné okuliare.
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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: Február 2021                                                                                                                                                                                                       Novým vydaním stráca staré platnosť.

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


