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POUŽITIE
• MasterGlenium 115 je superplastifikačná prísada do 

betónovej zmesi pre transportbetón aj prefabrikáty 
všeobecne, pre pohľadové povrchy, samozhutniteľný 
betón, injektážne hmoty, vysoko trvanlivý betón, 
striekaný betón aplikovaný „mokrou cestou“.

• Ideálne použitie pre zavlhnuté zmesi, ktoré je nutné 
upraviť superplastifikačnou prísadou do akejkoľvek 
vyššej triedy konzistencie.

PÔSOBENIE
• MasterGlenium 115 spôsobuje v porovnaní s tradičnými 

vysokoúčinnými stekuťovačmi výrazne lepší rozptyl 
cementových zŕn.

• Vzniká homogénny cementový tmel, ktorý má 
malé vnútorné trecie sily a tým sa dosahuje lepšia 
spracovateľnosť betónu.

• MasterGlenium 115 umožňuje veľmi dobré stekutenie aj 
pri minimálnom dávkovaní.

• Prísada zvyšuje konečné pevnosti.
• Počiatočná pevnosť sa po 16 − 18 hodinách môže 

znížiť, po 20 − 24 hodinách sa nárast pevností spravidla 
vyrovnáva. 

DÁVKOVANIE
• Účinné dávkovanie všeobecne je v rozmedzí 0,2 – 1,1 % 
cementu.
• Konkrétne dávkovanie závisí od množstva faktorov, napr. 
požadovanej spracovateľnosti, druhu cementu, technológie 
výroby atď.
• Pred použitím je nutné vykonať preukaznú skúšku podľa 
STN EN 206.
• Bez týchto skúšok je nutné uvažovať o maximálnom 
dávkovaní 1,1 % cementu.

SPRACOVANIE
• V betonárni sa odporúča pridať prísadu spoločne  

s poslednou tretinou zámesovej vody popr. dodatočne 
do hotovej betónovej zmesi.

• Je nutné dodržať dobu pre zamiešanie do zmesi podľa 
konkrétnych podmienok, ale minimálne 1 minútu.

BALENIE
• kontajner 1000 kg

SKLADOVANIE
• Chrániť pred mrazom a znečistením!
• Pri obvyklom skladovaní (uzavretá nádoba, +20 °C) 

je výrobok neobmedzene použiteľný prvé 3 mesiace, 
potom je nutné výrobok zamiešať.

• Pri dodržaní tejto podmienky je produkt použiteľný 
minimálne 1 rok.

• Po zmrznutí je nepoužiteľný!

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY
Dôsledne dodržiavajte pokyny uvedené v karte 
bezpečnostných údajov.

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

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzhľad žltkastá tekutina
Objemová hmotnosť (+20 °C) 1,07 g/ml ± 0,02
Obsah alkálií max. 1,7 % hm.
Obsah chloridov max. 0,1 % hm.


