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POUŽITIE
MasterRheobuild 1111 je superplastifikátor vhodný 
najmä na dosiahnutie tekutej betónovej zmesi z veľmi 
tuhej východiskovej zmesi. Vhodný na betónovanie pri 
nízkych vonkajších teplotách. Zvyšuje počiatočnú pevnosť 
betónu. MasterRheobuild 1111 možno kombinovať  
s prevzdušňovacou prísadou MasterAir 125 a MasterAir 178.

PÔSOBENIE
MasterRheobuild 1111 spôsobuje jemnejší rozptyl 
cementových častíc, čím vznikne homogénny cementový 
film nižšej hustoty, ktorý znižuje trecie sily v betóne. 
Prísada je vhodná najmä na dosiahnutie stekutenia  
z východzej zmesi konzistencie V1 na všetky 3 ďalšie stupne 
konzistencie. MasterRheobuild 1111 zvyšuje počiatočné 
pevnosti cementových injektážnych zmesí. Pri nízkom 
vodnom súčiniteli (cca 0,43) je možné dosiahnuť pevnosť  
v tlaku po 1 dni viac ako 20 MPa.

DÁVKOVANIE
Odporučené dávkovanie pri použití do cementových 
injektážnych zmesí: cca 1 liter MasterRheobuild 1111 na 200 
litrov cementovej injektážnej zmesi pri vodnom súčiniteli 0,4 
– 0,5.

SPRACOVANIE
Na betonárke odporúčame pridať prísadu spoločne  
s poslednou tretinou zámesovej vody. Na predĺženie doby 
spracovateľnosti je možné zamiešať superplastifikačnú 
prísadu priamo na stavenisku bezprostredne pred 
vyprázdnením autodomiešavača. V každom prípade je 

nutné dodržať minimálnu dobu miešania – v prípade pridania  
v betonárke: 1 minúta (podľa intenzity miešania jadra),  
v prípade zamiešania v autodomiešavači: 5 – 8 minút (podľa 
množstva betónu). Pri súčasnom použití prísady od iného 
výrobcu je nutné odskúšať ich vzájomnú znášanlivosť. 

BALENIE
• Kanister 20 kg
• Sud 200 kg
• Kontajner 1000 kg
• Cisterna

SKLADOVANIE
• Chráňte pred mrazom a znečistením!
• Dráždi oči a pokožku.
• Uchovávajte mimo dosahu detí.
• Zamedzte kontaktu s pokožkou a očami.
• Pri obvyklom skladovaní (uzatvorená nádoba,  

+20 °C) zaručená trvanlivosť min. 1 rok.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Pri skladovaní a manipulácii je treba brať do úvahy príslušné 
ustanovenia pre rozpustné voľne skladovateľné látky. 
Nevylievať do kanalizácie. Pri požití: Nevyvolávať zvracanie 
a vyhľadať lekára. Ďalšie podrobné informácie sú 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

Farba a skupenstvo tmavohnedá kvapalina
Objemová hmotnosť pri +20 °C 1,18 g/cm3

Obsah chloridov max. 0,1 % hm.
Obsah alkálií max. 7,0 % hm.


