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POPIS VÝROBKU
• MasterGlenium 803 PAV je superplastifikačná prísada 

novej generácie, vyvinutá špeciálne na realizáciu 
betónových podláh, ktorá vďaka chemickému pôsobeniu 
nových, špeciálne navrhnutých disperzných polymérov 
zlepšuje a optimalizuje reológiu zmesí, ktoré sa stávajú 
menej viskóznymi aj v betónoch s nízkym vodným 
súčiniteľom.

• Mechanizmus pôsobenia MasterGlenium 803 
PAV spočíva v kombinácii niekoľkých javov: silná 
elektrostatická a stérická disperzná schopnosť nových 
polymérov a urýchlenie hydratačnej reakcie so skrátením 
dôb tuhnutia.

•	 MasterGlenium	803	PAV	sa	odporúča	na	zlepšenie	
betónových	zmesí,	pri	ktorých	sa	vyskytujú	problémy	
spojené	s	kvalitou	a	dostupnosťou	jemných	pieskov,	
kde	zlepšuje	reológiu	zmesí	a	znižuje	ich	viskozitu.

•	 MasterGlenium	803	PAV	sa	odporúča	pri	betoná-
žach	v	zimných	podmienkach.

VÝHODY
• MasterGlenium 803 PAV reaguje na požiadavky trhu 

v oblasti podlahových betónov, pričom uspokojuje 
potreby tak výrobcov hotových betónových zmesí, ako aj 
podlahárov.

• Špeciálny mechanizmus pôsobenia MasterGlenium 803 
PAV umožňuje prípravu betónov, ktoré majú nasledujúce 
technické a ekonomické výhody:
- zníženie vodného súčiniteľa a viskozity betónu
- zvýšená spracovateľnosť
- zvýšenie homogénnosti zmesi
- skrátenie spracovania betónu
- uľahčenie konečných úprav podlahy

Výhody pre výrobcov hotových zmesí
• Umožňuje výrazné zníženie vodného súčiniteľa, čím sa 

zvyšuje kvalita a trvanlivosť betónu.
• Umožňuje zachovanie tekutosti zmesi počas celej doby 

potrebnej na prepravu a pokládku.
• Umožňuje výrazné zvýšenie počiatočnej hydratácie 

cementu, ktorá vedie k dosiahnutiu vyššej pevnosti  
v kratšej dobe.

• Umožňuje pracovať s konzistenciou betónu S5 bez 
nebezpečenstva segregácie zmesi.

• Umožňuje odstrániť riziká vyplývajúce z prílišného 
krvácania betónu (bleeding).

Výhody pre podlahárov
• Vďaka ľahkej spracovateľnosti a menšej viskozite 

pripravených zmesí umožňuje rýchlejšiu pokládku  
a tvrdnutie betónu.

• Umožňuje výrazné skrátenie dôb na konečné úpravy  
a spracovanie podláh.

• Umožňuje zabrániť rýchlemu povrchovému schnutiu 
betónu, ktoré spôsobuje prehýbanie (curling).

• Umožňuje vyrobiť betón, ktorý dobre zrie a ľahko sa 
hladí.

• Umožňuje realizovať podlahy, ktoré skutočne 
zodpovedajú očakávaniam konečných užívateľov.

• Umožňuje vykonávanie prác pri dodržaní vyšších 
štandardov bezpečnosti práce (zníženie nadčasov, 
emisie hluku)

• Umožňuje zlepšenie povrchových vlastností podláh.

Hotová betónová zmes s prísadou MasterGlenium 803 PAV 
umožňuje kompletné spracovanie podlahy ešte  
v deň pokládky, s veľkými technickými, ekonomickými  
a logistickými výhodami.

MODULÁRNE VLASTNOSTI
MODULÁRNY PODLAHOVÝ SYSTÉM
MasterGlenium 803 PAV je základná zložka Modulárneho 
podlahového systému. Tento systém umožňuje úspešne 
čeliť všetkým problémom, ktoré sa môžu objaviť pri 
realizácii priemyselných podláh a to pomocou najvhodnejšej 
kombinácie rôznych prísad a ďalších produktov (vlákna, 
postrek atď.), určených na riešenie konkrétneho problému.

Modulárny podlahový systém je účinným prostriedkom pre 
firmy zaoberajúce sa pokládkou betónu aj pre výrobcov 
hotových betónových zmesí, pomocou ktorého je možné 
dosiahnuť vlastnosti podlahy zodpovedajúce očakávaniam 
konečného užívateľa.
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TECHNICKÉ	ÚDAJE

Skupenstvo kvapalina
Farba hnedá
Objemová hmotnosť (pri +20 °C) 1,035 ± 0,02 g/cm3

Hodnota pH (pri +20 °C) 8,5 ±1,0 po výrobe
Obsah chloridov max. 0,1 % hm.

ODPORUČENÉ POUŽITIE
MasterGlenium 803 PAV je prísada pripravená na použitie, 
ktorá sa pridáva do miešačky potom, čo ostatné zložky 
betónu sú už nadávkované a zamiešané.
• Pridanie prísady do suchého kameniva alebo cementu 

sa neodporúča, pretože znižuje plastifikačný účinok 
alebo redukciu vody.

• Na dosiahnutie maximálneho plastifikačného účinku 
je vhodné prísadu pridávať do zavlhnutého betónu 
(konzistencia S1) po pridaní 80 – 90 % zámesovej vody  
a dobrom premiešaní zmesi.

• Ak sa má použiť betón s nízkou konzistenciou (S1 alebo 
S2), maximálny účinok redukcie vody sa dosahuje po 
dôkladnom premiešaní pevných zložiek  
a 80 – 90 % zámesovej vody.

V závislosti od rôznych potrieb odporúčame použiť 
MasterGlenium	803	PAV v kombinácii s:
• polypropylénovými mikrovláknami MasterFiber 012 pre 

výrazné zníženie výskytu trhlín spôsobených plastickým 
zmrašťovaním.

• štrukturálnymi makrovláknami MasterFiber 240 na 
realizáciu vláknami vystužených betónových podláh.

• prevzdušňovacou prísadou radu MasterAir pre získanie 
betónov odolných proti agresívnemu pôsobeniu mrazu  
a solí.

• mikrosilikou radu MasterLife MS na ďalšie zlepšenie 
trvanlivosti v obzvlášť agresívnom prostredí a v prípade 
zmesí obsahujúcich potenciálne reaktivne kamenivo na 
AKR.

• práškovou expanznou prísadou MasterLife SRA 150 
pre získanie podlahového betónu s kompenzovaným 
zmrašťovaním a znížením objemových zmien.

KOMPATIBILITA
Prísada MasterGlenium 803 PAV nie je kompatibilná  
s prísadami radu MasterRheobuild.

DÁVKOVANIE
Optimálne dávkovanie MasterGlenium 803 PAV závisí od 
vonkajšej teploty. Pri teplotách vyšších ako 20 – 25 °C je 
optimálne dávkovanie 0,8 – 1,4 litrov na 100 kg spojiva.
Iné dávkovanie je možné v závislosti od konkrétnych 
pracovných podmienok a v každom prípade po konzultácii s 
odborno-technickým poradcom spoločnosti BASF Slovensko 
spol. s r.o.

BALENIE
• kontajner 1000 kg
• sud 200 kg

SKLADOVANIE
Pri obvyklom skladovaní (uzavretá nádoba, +20 °C) 
je výrobok použiteľný minimálne po dobu 1 roku. 
Odporúčame výrobok uchovávať pri teplote nad +5 °C.  
Ak dôjde k zamrznutiu materiálu, vykonáva sa rozmrazovanie 
pri teplote +30 °C a pred ďalším použitím sa musí celý objem 
dôkladne premiešať.

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.


