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POPIS PRODUKTU A OBLASTI POUŽITIA
Zmrašťovanie predstavuje objemové zmeny poteru 
nezávisle na zaťaženiach, ktoré sú spôsobené vysychaním 
a chemickou reakciou pri hydratácii poteru. V dôsledku 
zmrašťovania môže na povrchu poteru dôjsť k trhlinám, čo 
umožňuje vniknutie škodlivých látok a môže viesť prípadne k 
zníženiu odolnosti alebo použiteľnosti.
MasterLife SLS 200 je prášková prísada navrhnutá špeciálne 
na elimináciu dvíhania rohov a redukciu zmrašťovania 
samonivelizačných cementových poterov dopravovaných 
domiešavačom. Jej novo vyvinuté zloženie obmedzuje 
autogénne zmrašťovanie aj zmrašťovanie pri vysychaní 
poterov pri zachovaní mechanických vlastností.

VLASTNOSTI A VÝHODY
MasterLife SLS 200 umožňuje výrobu poterov s vysoko 
kvalitným povrchom bez odlučovania vody (krvácania)  
a prašnosti. MasterLife SLS 200 odporúčame vo všetkých 
prípadoch, kde je nevyhnutné redukovať zmrašťovanie 
samonivelizačných poterov a obmedziť trhliny spôsobené 
autogénnym a hydraulickým zmrašťovaním. V kombinácii  
s prísadami radu MasterEase odporúčame zmes MasterLife 
SLS 200 predovšetkým na výrobu samonivelizačných 
poterov pre uloženie rúrok podlahových vykurovacích 
systémov vďaka vysokej tepelnej vodivosti cementovej 
zmesi. Ponúka nasledujúce výhody:
• Jednoduché ukladanie zmesi (zlepšenie pracovných 

podmienok)
• Potery s nepatrným hydraulickým zmrašťovaním a bez 

trhlín pre zvýšenú odolnosť a trvanlivosť
• Potery s kompaktným a hladkým povrchom bez 

prašnosti
• Potery s rýchlejším ohrevom po zapnutí vykurovania  

a ľahším udržaním teploty podľa požiadaviek
• Vysoká kompatibilita s cementom
• Bez vplyvu na dávkovanie superplastifikačnej prísady
• Obmedzenie zmrašťovania minimalizuje dvíhanie rohov 

(curling), ako je znázornené v grafe.

POKYNY NA POUŽITIE
Prášková zmes sa musí zmiešať v presnom pomere  
v domiešavači s cementom, pieskom, vodou a prípadne 
prímesou. Prísadu MasterLife SLS 200 nie je možné 
používať samostatne. Minimálny objem jemných častíc  
(< 0,125 mm z cementu, prímesi a piesku) pre dosiahnutie 
samonivelizačnej zmesi by mal byť 550 kg/m3.
Ak obsah jemných častíc nedosahuje také hodnoty, 
odporúčame do betónu pridať prísadu upravujúcu viskozitu 
MasterMatrix SDC 100.
Na výrobu samonivelizačných poterov odporúčame použiť 
zmes MasterLife SLS 200 s prísadami radu MasterEase, 
pretože pridanie vysoko výkonných superplastifikačných 
prísad umožňuje ďalej obmedziť jav zmrašťovania  
a dosiahnuť samonivelizačný poter, ktorý je homogénny, má 
nízku viskozitu a ľahko sa čerpá a ukladá.
Za účelom obmedzenia počtu trhlín z plastického 
zmrašťovania odporúčame tiež pridať čadičové mikrovlákna 
MasterFiber 050, ktoré sa veľmi ľahko rozptýlia. napriek 
tomu odporúčame vykonať predbežné skúšky s cieľom 
potvrdiť optimálne dávkovanie zložiek a výsledné vlastnosti.
Pre dosiahnutie potrebnej redukcie zmraštenia, najmä v 
horúcom počasí, je nevyhnutné zodpovedajúce ošetrovanie.
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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

Forma prášok
Hmotnosť / liter (kg/l) 0,700 – 0,900
Merná hmotnosť (skutočná kg/l) 2,800 – 3,200

DÁVKOVANIE
Odporučené dávkovanie zmesi MasterLife SLS 200 je 30 kg 
na m3 poteru. Dávkovanie sa ale môže meniť v závislosti od 
návrhu a požiadaviek na poter. Odporúčame pridať tiež:
• 1 kg čadičových mikrovlákien MasterFiber 050 na m3 

betónu;
• superplastifikačnú prísadu radu MasterEase 

s dávkovaním nevyhnutným na dosiahnutie 
samonivelizačných charakteristík.

V zvláštnych prípadoch je možné použiť iné než vyššie 
uvedené dávkovanie podľa konkrétnych podmienok na 
stavbe a po konzultácii s naším technicko-poradenským 
servisom.

KOMPATIBILITA
Prísada MasterLife SLS 200 je kompatibilná s celým radom 
prísad, napr. s produktami MasterGlenium, MasterPozzolith, 
MasterEase, MasterAir alebo MasterMatrix. Na určenie 
optimálneho dávkovania a zaistenie požadovaných 
vlastností čerstvého aj tvrdého betónu odporúčame najskôr 
zhotoviť skúšobnú zmes.

BALENIE A SKLADOVANIE
Prísada MasterLife SLS 200 sa dodáva vo vreciach po  
15 kg. Zmes MasterLife SLS 200 sa musí skladovať  
v suchom prostredí. 

MANIPULÁCIA A PREPRAVA
Prísada MasterLife SLS 200 je vysoko dráždivá. Odporúčame  
vyvarovať sa kontaktu s pokožkou a očami.
Pri manipulácii je nevyhnutné používať rukavice a ochranné 
okuliare. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných 
údajov.

LIKVIDÁCIA
Likvidácia produktu musí byť vykonaná v súlade s platnými 
právnymi predpismi a zodpovedá za ňu koncový užívateľ.

TECHNICKÁ PODPORA
Príslušný odborno-technický poradca je Vám s ďalšími 
informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.


