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POUŽITIE
• Betónovanie počas celého roka
• Čerpaný betón
• Pohľadový betón
• Recyklovaný betón
• Betón s problematickými pieskami a prímesami
• Použitie recyklovanej vody s vysokou hustotou

PÔSOBENIE
• Predlžuje výdrž konzistencie betónu
• Zlepšuje spracovateľnosť
• Znižuje lepivosť čerstvého betónu
• Zlepšuje čerpateľnosť

DÁVKOVANIE
Odporučená štandardná dávka je v rozmedzí 0,5 – 2,0 % 
vztiahnuté k obsahu cementu.
Optimálny účinok sa dosiahne, keď sa prísada pridá 
bezprostredne po prvom pridaní vody (50 – 70 % hrubej 
vody). Nepridávajte do suchej zmesi. S dávkovaním 
jemnej vody by sa malo začať až po 2/3 doby miešania 
za mokra. Týmto spôsobom je možné predísť prebytočnej 
vode v betóne. Pre dosiahnutie optimálneho účinku prísady 
odporúčame minimálnu dobu miešania za mokra 45 – 60 
sekúnd v závislosti od typu miešačky.

KOMPATIBILITA
Je vhodné kombinovať s nasledujúcimi výrobkami:
• MasterSure 965

BALENIE
• kanister 20 kg
• sud 200 kg
• kontajner 1000 kg

SKLADOVANIE
V uzavretých, pôvodných obaloch. Materiál sa musí pred 
použitím premiešať. Teplota v skladovacom priestore nesmie 
klesnúť pod +5 °C.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY
Dôsledne dodržiavajte pokyny 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

Skupenstvo kvapalné
Farba žltá
Hustota pri +20 °C cca 1,07 kg/l
Obsah chloridov < 0,1 %


