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Superplastifikačná prísada novej generácie určená na výrobu transportbetónu  
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POUŽITIE
MasterPolyheed 150 je superplastifikátor na báze novej 
generácie PCE pre transportbetón.
Umožňuje hospodárnu výrobu vysokokvalitného betónu  
s vyššou konzistenciou, nepatrnú stratu spracovateľnosti  
v čase a s vysokou počiatočnou pevnosťou betónu.

PÔSOBENIE
MasterPolyheed 150 spôsobuje v porovnaní s tradičnými 
vysokoúčinnými stekucovacími prísadami výrazne lepší 
rozptyl cementových zŕn. Vzniká homogénny cementový 
tmel, ktorý má malé vnútorné trecie sily a tým sa dosahuje 
lepšia spracovateľnosť betónu. Špeciálna molekula zaisťuje 
oneskorenú absorpciu na cementové zrná a zníženie straty 
konzistencie, pričom však nie je negatívne ovplyvnený 
nábeh počiatočných pevností.

DÁVKOVANIE
Účinné dávkovanie všeobecne je medzi 0,2 – 1,2 % cementu.
Pred použitím je nutné vykonať preukaznú skúšku podľa 
STN EN 206 kvôli stanoveniu optimálnych pomerov  
a dávkovania.

SPRACOVANIE
V betonárni sa odporúča pridať prísadu spoločne  
s poslednou tretinou zámesovej vody, popr. dodatočne do 
hotovej betónovej zmesi.

Je nutné dodržať dostatočnú dobu pre zamiešanie do zmesi, 
aby sa získali potrebné vlastnosti.

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. 1 rok.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY
Prípravok nemá charakter nebezpečnej látky v zmysle 
zákona č. 67/2010 Z.z., v platnom znení.
Pri odbornom používaní nemá prísada žiadny nepriaznivý 
vplyv na zdravie. Pri manipulácii s chemikáliou dodržiavajte 
bežné bezpečnostné opatrenia. Je treba zabrániť úniku látky 
do kanalizácie, povrchových a spodných vôd.
Pokyny pre prvú pomoc, bezpečnostné pokyny a pokyny 
na odstraňovanie látky a obalov sú uvedené v karte 
bezpečnostých 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 tmavohnedá kvapalina

Objemová hmotnosť (pri +20 °C) 1,09 g/ml ± 0,02

Obsah chloridov ≤ 0,1 %

Obsah alkálií (Na
2
O ekv.) ≤ 2,5 %


