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POUŽITIE
MasterKure 111WB pomáha pri výrobe kvalitných, vysoko 
akostných betónových povrchov. Znižuje odparovanie  vody 
z čerstvých maltových a betónových povrchov.
MasterKure 111WB je obzvlášť účinný ako ochrana proti 
rýchlemu vysychaniu čerstvo vyrobeného betónu pri 
extrémnych podmienkach, napr. vysokej teplote betónu, 
vysokej teplote prostredia, nízkej vlhkosti vzduchu, silnom 
vetre alebo priamom slnečnom žiarení.
MasterKure 111WB nie je prostriedok na dodatočnú úpravu 
povrchu a nenahrádza nutnú dodatočnú úpravu povrchu 
betónu.
MasterKure 111WB by nemal byť používaný na betónové 
povrchy vylučujúce vodu.

PÔSOBENIE
MasterKure 111WB vytvára na povrchu čerstvého betónu 
monomolekulárny film zabraňujúci vyparovaniu vody najmä 
pri pôsobení vetra a priameho slnečného žiarenia. Pevnosť 
betónového povrchu, odolnosť proti abrázii a trvanlivosť 
môžu byť výrazne zlepšené.
Použitie MasterKure111 WB minimalizuje tvorbu trhliniek, 
ktoré vznikajú vplyvom plastického zmrašťovania.
MasterKure 111WB zlepšuje finálnu úpravu povrchu betónu, 
hladenie povrchu je jednoduchšie a betón zostáva plastický 
dlhšiu dobu.

SPRACOVANIE
Pred riedením sa musí koncentrát MasterKure 111WB 
premiešať. Pripravený nariedený MasterKure 111WB sa 
musí pred použitím tiež zamiešať.
Nariedený MasterKure 111WB sa nanáša vhodným 
zariadením (napr. vysokotlakovým prístrojom s plochou 
tryskou) na čerstvý, vlhký povrch betónu vo forme jemnej 
ale hustej hmly.
Optimálny ochranný účinok sa dosiahne pri nanesení 
rovnomernej a kompaktnej vrstvy.
Odstráňte prípadné kaluže a zabráňte nahromadeniu 
produktu.
MasterKure 111WB obsahuje žltozelenú fluoreskujúcu 
farbu, ktorá dokazuje rovnomerné a kompaktné nanesenie 
prípravku. Fluoreskujúca farba úplne zmizne v priebehu 
vysychania.

MasterKure 111WB spravidla neovplyvňuje nanášanie 
ďalších vrstiev. Napriek tomu vzhľadom k rozličným 
spôsobom zhotovenia betónových konštrukcií odporúčame 
pred nanesením ďalšej vrstvy vykonať skúšku prídržnosti 
povrchu.
Plocha už ošetrená pomocou MasterKure 111WB sa môže 
hladiť, potom je treba povrch znovu ošetriť prípravkom 
MasterKure 111WB. Po vymiznutí vlhkého, lesklého vzhľadu 
povrchu betónu sa už nemôže MasterKure 111WB používať.
Upozornenie:
Zvyšky MasterKure 111WB na vytvrdnutom betóne je 
treba vo vlhkom stave hneď odstrániť. Príslušné miesta je 
potrebné opláchnuť dostatočným množstvom vody.
Ak dôjde k tomu, že prípravok zaschne na už vytvrdnutom 
betóne, môžu sa na povrchu objaviť hnedočervené škvrny. 
Škvrny je možné odstrániť bežnými bieliacimi prostriedkami.

SPOTREBA
MasterKure 111 WB je koncentrát účinnej látky. Spravidla 
sa na priemyselné podlahy používa zriedený v pomere  
1 : 1. V závislosti od oblasti použitia a podmienok (chladné 
počasie, žiadne slnečné ožiarenie plochy, relatívne vyššia 
vlhkosť vzduchu, je možné ojedinele riedenie 1 : 2 až  
1 : 3. Ako pomocný prostriedok len na hladenie je možné 
produkt zriediť až v pomere 1 : 5. Spotreba pri použití ako 
pomocný prostriedok na gletovanie pre priemyselné podlahy 
a prefabrikáty: MasterKure 111 WB je koncentrát účinnej 
látky. Podľa oblasti použitia 1 liter takto pripraveného roztoku 
spravidla vystačí na 5 – 12 m2 betónového povrchu.

BALENIE
• kanister 20 kg
• sud 200 kg

SKLADOVANIE
Chráňte pred mrazom a znečistením.
Pri obvyklom skladovaní (uzavretá nádoba, +20 °C) je 
koncentrát použiteľný minimálne po dobu 1 roka.
MasterKure 111 WB pred použitím premiešajte.
Po zmrznutí je nepoužiteľný.
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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.
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzhľad emulzia

Farba svietivo žltá
Objemová hmotnosť pri +20 °C 1,00 ± 0,01 g/cm3

Teplota pri spracovaní min. +5 °C

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.


