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POUŽITIE
Superplastifikačná prísada na výrobu tekutej betónovej 
zmesi všeobecne, špeciálne na výrobu prevzdušnených 
transportbetónov.
MasterRheobuild 1026 je možné kombinovať  
s prevzdušňovacími prísadami MasterAir, pričom vykazuje 
veľmi dobrú schopnosť udržať štruktúru mikropórov, 
vytvorenú prevzdušňovacou prísadou.
Superplastifikačná prísada na injektovanie extra jemným 
portlandským cementom MasterRoc ako náhrada prísady 
MasterRheobuild 2000PF.

PÔSOBENIE
MasterRheobuild 1026 spôsobuje jemnejší rozptyl 
cementových častíc, čím vznikne homogénny cementový 
film s nižšou hustotou, ktorý znižuje trecie sily v betóne. 
MasterRheobuild 1026 zabezpečuje dostatočne dlhú dobu 
spracovateľnosti aj pri veľmi nízkych hodnotách vodného 
súčiniteľa a vedie k dosiahnutiu vyšších počiatočných  
a konečných pevností betónu.

SPRACOVANIE
V betonárni je možné pridať prísadu spoločne s poslednou 
tretinou zámesovej vody, vhodnejšie je do hotovej betónovej 
zmesi. Ideálne je zamiešať plastifikačnú prísadu na 
stavenisku bezprostredne pred vyprázdnením automixu.
V každom prípade je nutné dodržať minimálnu dobu 
miešania (v betonárni: 30 – 60 s podľa intenzity miešania,  
v autodomiešavači 5 – 8 min podľa množstva betónu).
Pri súčasnom použití prísady od iného výrobcu je nutné 
odskúšať vzájomnú znášanlivosť.

DÁVKOVANIE
Účinné dávkovanie všeobecne je medzi 0,1 – 3,5 % 
hmotnosti cementu.

Konkrétne dávkovanie závisí od množstva faktorov, napr. 
požadovanej spracovateľnosti, druhu cementu, technológie 
výroby atď.
Pred použitím je nutné vykonať počiatočnú skúšku typu 
podľa STN EN 206-1.
Pri použití s mikrocementami MasterRoc je odporučené 
dávkovanie 1,5 – 3 % hmotnosti spojiva pri vodnom súčiniteli 
0,5 – 1,0. 

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

zaručuje výrobca minimálnu trvanlivosť 1 rok.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY
Prípravok nemá charakter nebezpečnej látky v zmysle 
zákona o chemických látkach a chemických prípravkoch  
v platnom znení.
Pri odbornom používaní nemá prísada žiadny nepriaznivý 
vplyv na zdravie. Pri manipulácii s chemikáliami dodržiavajte 
bežné bezpečnostné opatrenia. Je potrebné zabrániť úniku 
látky do kanalizácie, povrchových a spodných vôd.
Pokyny pre prvú pomoc, bezpečnostné pokyny a pokyny 
pre odstraňovanie látky a obalov sú uvedené v karte 
bezpečnostných údajov.

BALENIE
• Kanister 20 kg
• Sud 200 kg
• Kontajner 1 000 kg

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 1,17 g/cm3

Obsah chloridov ≤ 0,1 %neobsahuje
Obsah alkálií (Na2O ekv.) ≤ 5,6 %


