
MasterKure 220WB
Prostriedok na ochranu betónu proti vysychaniu. Nanáša sa na plochu čerstvého betónu, 
akonáhle sa prestane lesknúť – “zavädne” alebo ihneď po oddebnení. Nesteká a neznižuje 
prídržnosť povrchu.
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POUŽITIE
• Vodorovné alebo zvislé konštrukcie: steny, stĺpy, stropy 

s požiadavkami na prídržnosť povrchu pre spojenie s 
následnou úpravou povrchu (omietka, nanesenie vrstvy, 
náter).

PÔSOBENIE
• MasterKure 220WB vytvára na povrchu nedegradujúci 

ochranný film, zabraňujúci vyparovaniu vody počas 
najdôležitejšej fázy hydratácie.

• Vysoká uzatváracia schopnosť zaručuje optimálny 
priebeh hydratácie aj v hornej vrstve betónu, čím sa 
zabraňuje tvorbe trhlín a zlepšuje uzavretosť a pevnosť 
povrchu.

• Tieto parametre vedú k lepšej odolnosti proti mrazu, 
soliam atď.

• Vytvorený film zostáva priedušný a vhodný na ďalšiu 
úpravu povrchu (náter, nanesenie vrstvy, ďalšia 
betónová vrstva). Avšak je vhodné prídržnosť prípadnej 
ďalšej vrstvy vzhľadom k rôznorodosti materiálov vopred 
vyskúšať.

DÁVKOVANIE
• 150 až 200 g/m2 v prípade neleštenej plochy; 70 až 100 

g/m2 v prípade leštenej plochy podláh.
• Potrebné množstvo závisí od druhu pórovitosti povrchu a 

malo by sa stanoviť predchádzajúcimi skúškami.
• Neprekračujte maximálne odporučené množstvo.
• Podľa konkrétneho prípadu je možný viacnásobný 

postrek (pri plochách po oddebnení veľmi vhodné). Ale je 
nutné nechať najskôr predchádzajúci nástrek zaschnúť.

SPRACOVANIE
• Podklad musí byť bez nečistôt (olejov, voľných častíc 

atď.), ktoré by mohli nástrek oddeliť.
• Pred použitím je vhodné produkt premiešať.
• Nanáša sa vhodným zariadením: striekací mostík, 

vysokotlakový prístroj s tryskou > 90° ale len na povrch 
po oddebnení, valčekom alebo štetecom.

• MasterKure 220WB sa odporúča naniesť na plochu 
čerstvého betónu ihneď, akonáhle sa prestane lesknúť 
„zavädne“ alebo krátko po oddebnení, pričom je dôležitá 
rovnomernosť a kompaktnosť vytvoreného filmu. Ak 
nie je možné naniesť nástrek ihneď pri hladení betónu 
(výskyt kaluží, nedostatok pracovníkov a pod.), je 
vhodné začať ihneď po zarovnaní betónu alebo hladení 
s vlhčením povrchu tzv. rosením tak, aby nedošlo k 
predčasnému vyschnutiu povrchu. Na vyschnutom 
povrchu už MasterKure 220WB nezreaguje a nevytvorí 
film. Aj po oddebnení je treba MasterKure 220WB 
naniesť okamžite.

• Účinok závisí aj od nanášaného množstva.
• Pri použití na mokrý betón nie je možné zaručiť 

rovnomerný účinok, preto je nutné odstrániť prípadné 
kaluže.

• Po nanesení MasterKure 220WB má betón rovnomerne 
biely vzhľad.

BALENIE
• kanister 20 kg
• sud 200 kg
• kontajner 1000 kg

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

zaručuje výrobca trvanlivosť min. 6 mesiacov, potom 
alebo najmä pri vystavení MasterKure 220WB teplotám 
nad +30 °C je nutné produkt homogenizovať.

• Po zmrznutí výrobok nie je možné použiť.

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

Vzhľad mliečne biela kvapalina

Objemová hmotnosť pri +20 °C 1,00 g/cm3

Teplota pri nanášaní > +5 °C


