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POPIS VÝROBKU
MasterRoc FLC 100 je práškový výrobok, ktorý sa pridáva 
do cementu v hmotnostnom podiele 3 – 6 %. Po pridaní 
vznikne čerpateľná tixotropná zálievková hmota s malým 
pomerom vody a cementu (vodným súčiniteľom).
MasterRoc FLC 100 obsahuje veľmi účinné činidlo, 
ktoré znižuje množstvo vody, zložku, ktorá obmedzuje 
zmrašťovanie a tixotropné činidlá. Vďaka silnému účinku 
vedúcemu k obmedzeniu množstva vody je možné použiť 
vodný súčiniteľ 0,25. To potom umožňuje, aby zálievková 
hmota dosiahla veľmi vysoké počiatočné a konečné 
pevnosti. Aj napriek tomu si počas celej tej doby zachováva 
MasterRoc FLC 100 schopnosť úplne vyplniť kotviace 
otvory alebo kanáliky.

OBLASTI POUŽITIA
• • Skalné / horninové kotvy
• • Zalievanie príchytiek a kolíkov
• • Zalievanie potrubí a káblov 
• 

Prísada MasterRoc FLC 100 je navrhnutá najmä pre skalné 
skrutky a kotvy, kde sa používajú kotvy z bežnej ocele a 
kotvy rúrkové. Pre svoje tixotropné vlastnosti je ideálna pre 
aplikácie na podhľadoch.

MasterRoc FLC 100 prekonáva problémy so zálievkou, 
ktorá vyteká z vyvŕtanej diery. Pomocou tohto produktu je 
možné dosiahnuť úplné zaliatie a celkové priľnutie kotvy. 
Vďaka svojim vlastnostiam, ktoré obmedzujú zmrašťovanie 
zaisťuje MasterRoc FLC 100 väzbu medzi kotvou a skalným 
masívom a zaručuje, že oceľ kotvy alebo skalnej skrutky 
nie je vystavená chemickému napadnutiu. Zmrašťovanie 
zálievky z bežných cementov sa pohybuje podľa vodného 
súčiniteľa obvykle v rozmedzí 2000 až 3000 mikrodeformácií 
(0,02 – 0,03) a tak pôsobí na obmedzenie priľnavosti. 

BALENIE
MasterRoc FLC 100 sa dodáva v 15 kg papierových vreciach.

APLIKÁCIA

Miešanie
25 litrov pitnej vody
5 kg MasterRoc FLC 100
100 kg cementu

• 1. Do miešačky naliať cca 95 % vody.
• 2. Pridať 5 kg MasterRoc FLC 100 do miešačky v chode.
• 3. Pomaly pridávať 100 kg cementu za stáleho chodu 

miešačky. Miešať po dobu asi 3 minút pokým nie je zmes 
dôkladne premiešaná a pridať zvyšok vody, aby bola 
dosiahnutá požadovaná konzistencia.

Príprava
• 1. Na čerpanie zálievky použiť hadicu z tuhého PVC. 

Malo by sa používať bežné čerpadla na zálievky (t. j. 
malé piestové alebo vretenové čerpadlo).

• 2. Otvor pre kotvu pred osadením vyčistiť stlačeným 
vzduchom alebo vodou.

Kotvy zalievané vopred
• 1. Hadicu PVC umiestniť na dno vyvŕtaného otvoru.
• 2. Spustiť čerpanie.
• 3. Hadicu pomaly vytiahnuť. Aby bolo zaručené úplné 

vyplnenie vyvŕtaného otvoru, je vhodné ponechať 
prebytočnú zálievku pretiecť z otvoru v priebehu 
osadzovania kotvy.

Fáza plastická Fáza vytvrdzovania
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Zálievka s MasterRoc FLC 100

Mierne rozpínanie zálievky s MasterRoc FLC 100 zaisťuje 
úplné priľnutie oceľových kotiev a skalných skrutiek.
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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: +420 602 641 914,+421 905 550 190

Centrála Underground Construction
Salzachstrasse 2-12
68199 Mannheim, Germany
Phone: +49 621 60 91013
E-mail: ugc@mbcc-group.com
ugc.master-builders-solutions.com

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: Apríl 2021                                                                                                                                                                                                               Novým vydaním stráca staré platnosť.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Farba a skupenstvo svetlosivý prášok
Hodnota pH >12 ako zálievková zmes (ako plno cementové zálievky)
Rozpustnosť nízka
Obsah chloridov 0

• 4. Tixotropné vlastnosti zálievky umožnia, aby zotrvala 
vo vyplnenom otvore aj pri aplikácii v podhľadoch.

• 5. Osadiť kotvu a zabezpečiť v pozícii, ktorá zaručí, že 
nedôjde k pohybu kotvy.

• 
Kotvy zalievané vopred, rúrkové kotvy
• 1. Spojiť hadicu s kotvou a začať čerpať.
• 2. Pokračovať v čerpaní, pokým je zálievka vtláčaná 

do medzikružia tvoreného rúrkou a skalou. Pri zálievke 
rúrkových kotiev je dôležité pripraviť zálievku v tekutejšej 
konzistencii. Je však potrebné sa uistiť, že zálievka je 
čerpaná do otvoru a nevniká do vnútra rúrkovej kotvy, 
lebo by mohlo dôjsť k neúplnému zaliatiu otvoru.  

SKLADOVANIE
V pôvodných neotvorených obaloch skladovaných na 
suchom chladnom mieste je doba skladovania a teda 
životnosť výrobku MasterRoc FLC 100 najmenej 12 
mesiacov. Ak boli obaly otvorené dlhšie ako mesiac, nie je 
možné výrobok ďalej použiť.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY
Prísada MasterRoc FLC 100 je v mokrom stave veľmi 
alkalická. Je treba zamedziť kontaktu s pokožkou alebo 
očami. Pri postriekaní pokožky odstrániť papierovou 
utierkou a postihnuté miesto umyť mydlom a vodou, pri 
kontakte s okom vymyť veľkým množstvom čistej vody a 
vyhľadať lekárske ošetrenie. Pri manipulácii nosiť ochranné 
okuliare a respirátor. Odporúča sa používanie vhodných 
ochranných rukavíc a ochranného krému. Výrobek je určený 
len na použitie odborne preškolenou kvalifikovanou osobou. 
Udržiavať mimo dosahu detí.
Podrobnejšie informácie je možné získať z príslušných kariet 
bezpečnostných údajov.

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


