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OBLASŤ POUŽITIA
• Betonáže počas celého roku
• Konštrukčný betón všeobecne
• Monobetón
• Samozhutniteľný betón
• Striekaný betón

PÔSOBENIE
• Spomaľuje odparovanie vody z betónu.
• Stabilizuje množstvo vody v betóne a tým zlepšuje 

hydratáciu cementu.
• Znižuje kapilárnu nasiakavosť.
• Zvyšuje hutnosť a trvanlivosť betónu.
• Nezhoršuje prídržnosť v prípade následných vrstiev 

(omietka, nátery, atď.).

DÁVKOVANIE
Odporučená štandardná dávka je v rozmedzí 0,8 až 1,5 
% z hmotnosti spojiva. Iná dávka ako odporučená závisí 
od špecifických požiadaviek betonáže a vždy vyžaduje 
konzultáciu nášho technicko-poradenského servisu.
Pred použitím je nutné dobre premiešať.
Optimálne pôsobenie sa docieli dávkovaním ihneď po 
zámesovej vode, ale oddelene od iných prísad. Nedávkujte 
do suchej zmesi. Na dosiahnutie optimálneho pôsobenia sa 
odporúča po pridaní doba miešania 75 – 90 sekúnd podľa 
typu miešačky.
Účinnosť je ovplyvnená dávkovaným množstvom, teplotou, 
typom cementu, množstvom jemných podielov, vodným 
súčiniteľom, druhom transportu, atď.

KOMPATIBILITA
Prísada MasterLife IC 100 je kompatibilná so všetkými 
cementami v zmysle noriem ENV 197, resp. ASTM.

Ďalej je kompatibilná s produktami:
MasterGlenium (superplastifikačné prísady)
MasterAir (prevzdušňovacie prísady)
MasterRheobuild (superplastifikačné prísady)
MasterMatrix (prísady na stabilizáciu SCC)
MasterRoc MS 610 / 660 (mikrosilika)
MasterSet (prísady urýchľujúce tvrdnutie)
MasterSet (prísady spomaľujúce tuhnutie a tvrdnutie)

BALENIE
MasterLife IC 100 sa dodáva v sudoch (200 kg),
kontajneroch (1 000 kg) a kanistroch (20 kg).

SKLADOVANIE
V tesne uzavretých, pôvodných obaloch do 6 mesiacov. 
Materiál musí byť pred použitím premiešaný. Teplota v 
skladovacom priestore nesmie klesnúť pod +5 °C a nesmie 
prekročiť +30 °C. Chrániť pred slnečným žiarením.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY
MasterLife IC 100 neobsahuje žiadne nebezpečné látky, 
preto nie je treba pri manipulácii dodržiavať zvláštne 
bezpečnostné opatrenia. Zabráňte kontaktu s očami a 
pokožkou. Je potrebné dodržiavať obvyklé opatrenia pri 
manipulácii s chemikáliami.
V prípade kontaktu s očami: otvorené oko nechať premyť 
prúdom vody po dobu niekoľkých minút a konzultovať s 
lekárom.
V prípade kontaktu s pokožkou: umyť vodou a mydlom a 
dobre opláchnuť.

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 Homogénna disperzia
Farba Biela
Hustota (pri +20 °C) 0,95 ± 0,02 kg/l
Obsah chloridov < 0,1 %
Obsah alkálií (ekvivalent Na2O) < 5 %


