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POPIS VÝROBKU
MasterRoc TCC 735 je bezchloridová, viacúčelová 
tekutá prísada, ktorá zlepšuje kvalitu striekaného 
betónu v plastickom aj vytvrdnutom stave. 
Jedinečné zloženie MasterRoc TCC 735 zabezpečuje 
lepšiu hydratáciu cementu. Výsledkom je značná redukcia 
počiatočného zmrašťovania, lepšia priľnavosť a zvýšenie 
hustoty a pevnosti v tlaku.
Prísada na zlepšenie vlastností betónu MasterRoc TCC 735 
bola s dobrými výsledkami odskúšaná v laboratóriách aj 
priamo na stavbách. Rozsiahle skúšky boli vykonané v Nórsku 
(SINTEF), Švajčiarsku (LPM Inštitút), Rakúsku (Univerzita  
v Innsbrucku, BMI) a v našich interných laboratóriách.
 
ROZSAH POUŽITIA
• • Všetky druhy aplikácií striekaného betónu − mokrých 

zmesí
• • Liaty betón
• • Čerpaný betón
• • Systém MasterRoc TCC
• • Betón s nízkym obsahom cementu
• • Betón s neideálnou krivkou zrnitosti alebo s nízkym 

obsahom kameniva
• • Liatie/striekanie v horúcich klimatických podmienkach
•  
BALENIE
MasterRoc TCC 735 sa dodáva v 25 l vedrách alebo 200 kg 
sudoch.

VLASTNOSTI A VÝHODY
• • Nie je potrebná prísada na urýchlenie tuhnutia betónu.
• • Maximalizovaná hydratácia cementu.
• • Redukcia počiatočného zmrašťovania.
• • Zlepšené priľnutie k podkladu.
• • Zlepšená spracovateľnosť a čerpateľnosť.
• • Zvýšená hustota a konečná pevnosť.
• • Redukovaná permeabilita.
• 
KOMPATIBILITA
MasterRoc TCC 735 je kompatibilná so všetkými
druhmi cementov, mikrosilíc a pucolánov. Výrobok by
sa mal vždy používať v kombinácii s MasterPozzolith 322, 
MasterGlenium 51, MasterGlenium T801, T 803, T 804, T 
805, T 807 a MasterGlenium TC 1303.

MasterRoc TCC 735 by sa nemal používať v kombinácii so 
superplastifikátormi alebo inými prísadami, ktoré obsahujú 
sulfónovaný naftalén, pretože by to mohlo mať za následok 
okamžitú stratu spracovateľnosti.
Podrobnejšie informácie získate od našich odborno-
technických poradcov.
 
MIEŠANIE
MasterRoc TCC 735 je potrebné pred použitím dobre 
zamiešať, čo sa najlepšie dosiahne gúľaním sudov. 
Výrobok je pripravený na použitie a pridáva sa spolu 
so zámesovou vodou pomocou bežného dávkovacieho 
automatu. Pre zvýšenie účinku by sa mal MasterRoc TCC 
735 pridávať do zmesi s poslednými 20 % zámesovej vody. 

DÁVKOVANIE
MasterRoc TCC 735 sa bežne pridáva v množstve 5 kg na 
m3 betónu, bez ohľadu na dávkovanie cementu.
Avšak špecifické podmienky môžu vyžadovať vyššie alebo 
nižšie dávkovanie, o čom je ale potrebné rozhodnúť na 
základe skúšok.

SKLADOVANIE
MasterRoc TCC 735 je treba skladovať pri teplote +5 °C až 
+50 °C. Výrobok nesmie zamrznúť. 
Pri skladovaní v uzavretých nádobách, pri vyššie vedených 
podmienkach je skladovateľnosť výrobku minimálne  
6 mesiacov.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Výrobok obsahuje zložky, ktoré môžu spôsobiť podráždenie. 
Vyhnite sa kontaktu s pokožkou. Pri zasiahnutí očí, 
vypláchnite dôkladne vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. 
Ďalšie informácie je možné získať z karty bezpečnostných 
údajov.

LIKVIDÁCIA ODPADU
Všetky informácie o likvidácii prázdnych obalov, produktov 
a ich zvyškov 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: +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: Február 2021                                                                                                                                                                                                       Novým vydaním stráca staré platnosť.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Skupenstvo tekutina
Farba mliečne biela
Hustota pri +20 °C 0,9 ± 0,1 g/cm3

pH hodnota 8 −10
Viskozita pri +20 °C 150 ± 25 mPa.s
Rozpustnosť vo vode úplne rozpustná
Obsah chloridov < 0,1 %


