
MasterGlenium SKY 649
Univerzálna superplastifikačná prísada na báze polykarboxylátéteru, určená na výrobu 
transportbetónu s predĺženou spracovateľnosťou. Prísada zodpovedá norme pre prísady 
STN EN 934-2.
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POUŽITIE
MasterGlenium SKY 649 vykazuje dobrý plastifikačný 
účinok a zároveň výborné zachovanie konzistencie, najmä 
v betónoch klasifikačnej triedy konzistencie F 3 až F 6 podľa 
STN EN 206.
Prísada MasterGlenium SKY 649 je na základe svojich 
mnohotvárnych vlastností vhodná najmä na výrobu 
transportbetónu s predĺženou spracovateľnosťou.

PÔSOBENIE
MasterGlenium SKY 649 vykazuje v porovnaní s bežne 
používanými superplastifikačnými prísadami výrazne 
lepšie rozptýlenie cementových častíc. Vzniká veľmi do-
bre spracovateľný čerstvý betón s vysokou stabilitou. Mas-
terGlenium SKY 649 spôsobuje na základe svojej mole-
kulárnej štruktúry veľmi dobré stekutenie, s dlhotrvajúcim 
účinkom.
Zároveň betón vykazuje zvýšenú robustnosť proti kolísa-
niu teploty, kvalite vstupných materiálov a obsahu vody. 
Betón obsahujúci MasterGlenium SKY 649 má podobný 
priebeh konzistencie v širokom rozsahu dávkovania.

DÁVKOVANIE
Odporučené dávkovanie: 0,2 % – 3,0 % hmotnosti cementu. 
Pred použitím je nutné vykonať preukaznú skúšku podľa STN 
EN 206 pre stanovenie optimálnych pomerov a dávkovania.

SPRACOVANIE
Do betónovej zmesi sa odporúča pridať prísadu spoločne  
s poslednou tretinou zámesovej vody. Je nutné dodržať 
dostatočnú dobu pre zamiešanie prísady do zmesi na 
získanie potrebných vlastností. 

BALENIE
• kanister 20 kg
• sud 200 kg
• kontajner 1 000 kg

SKLADOVANIE
Chrániť pred mrazom a znečistením. Pri obvyklom 
skladovaní (uzavretá nádoba, +20 °C) je trvanlivosť výrobku 
minimálne 1 rok.
Pri skladovaní je treba dodržiavať predpisy pre zariadenia, 
ktoré manipulujú s látkami, ktoré môžu ohroziť kvalitu 
vodných zdrojov.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
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

Skupenstvo kvapalina
Farba žltá
Objemová hmotnosť (pri +20 ˚C) 1,05 ± 0,02 g/cm³
Hodnota pH (pri +20 ˚C) 7,4 ± 1,0 po výrobe 
Maximálny obsah chloridov 0,1 % hm.


