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Koncept Total Performance Control zajišťuje, 
aby výrobci hotové směsi, zákazníci a technici 
dosáhli takové kvality betonu, která je 
specifikována v projektu; od nadávkování 
surovin do míchačky, přes transport a uložení 
na místě, až po následující proces tvrdnutí. 
Rheodynamický beton, nejmladší generace 
betonu se schopností samozhutnění, 
představuje betonovou směs s výjimečně 
dobrými vlastnostmi s ohledem na ukládání, se 
zrychlenou hydratací cementu pro vývoj 
počáteční pevnosti a pro vysoce kvalitní beton. 

Total Performance Control je nejmodernější 
technologie, která vám zajistí zlepšení 
krátkodobých i dlouhodobých funkčních 
vlastností betonu tím, že kontroluje dvě odlišné 
vlastnosti, které jsou nezbytné pro vysoce 
kvalitní beton: delší dobu zpracovatelnosti 
a nízký vodní součinitel (poměr obsahu vody 
k pojivu).

Klíčovým prvkem konceptu Total Performance 
Control je produktová řada superplastifikačních 
přísad MasterGlenium SKY.

Naše reference ve Füssenu (Německo):
Most přes spolkovou dálnici č. 7

Total Performance
Control
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Naše reference v Mont Saint-Michel (Francie):
Přehrada přes Couesnon 
© Foto: Daniel Fondimare (SM Baie) 
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MasterGlenium SKY
Posouvání hranic v betonářském průmyslu

Produktová řada MasterGlenium SKY jsou 
inovativní superplastifikační přísady založené na 
patentované technologii polymerů pod značkou 
Master Builders Solutions. Vzešla přímo z konceptu 
Total Performance Control a naši odborníci ji 
vyvinuli speciálně k tomu, aby se v hotových 
betonových směsích výrazně snížil obsah vody 
a zároveň se zachovala tekustost betonu po 
požadovanou dobu. V porovnání se standardními 
superplastifikačními přísadami na bázi PCE budete 
moci připravit vysoce kvalitní betonovou směs se 
zrychleným vývojem pevnosti a prodlouženou 
zpracovatelností bez zhoršení parametrů tvrdnutí.

Odborníci konceptu Master Builders Solutions, kteří 
využívají celosvětového potenciálu výzkumu 
a vývoje společnosti Master Builders Solutions, 
posouvají technické hranice výroby betonu. 
Výrobky a systémy Master Builders Solutions jsou 
díky holistickému přístupu k technologii betonu 
a polymerů schopny řídit chemické a fyzikální 
chování polymerů a jejich interakce s cementem 
pomocí prodlužování řetězce, délky a hustoty 
postranních řetězců, elektrického náboje a také 
pomocí volných funkčních skupin. Výsledkem je, že 
naše řada MasterGlenium SKY lépe vyhoví 
lokálním požadavkům a podmínkám.

Vývoj účinnosti přísad 

Prodloužení zpracovatelnosti

Po
m

ěr
 v

od
a /

 ce
m

en
t

MasterGlenium SKY pro hotové směsi

Přísady pro výrobu prefabrikátů na bázi PCE

Přísady pro výrobu transportbetonu na bázi PCE

Naše reference v Herisau (Švýcarsko):
Opravy viaduktu Glatta
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Mechanismus působení 
Disperzní působení superplastifikačních přísad 
je založeno na tom, že molekuly adsorbující na 
částicích cementu přenáší negativní náboj, což 
mezi nimi vyvolá elektrostatický ráz a sterickou 
zábranu, a tím disperzi. Hydratace, a obzvláště 
pak tvorba ettringitu, pracuje proti působení 
superplastifikační přísady. Již adsorbované 
molekuly se pokrývají jemnou síťovinou 
ettringitu, a jsou tak neúčinné. Zvláštní 
konfigurace molekul MasterGlenium SKY 
umožňuje zpoždění adsorpce na částicích 
cementu a po dlouhý časový úsek je efektivně 
disperguje.

Tato molekulární struktura je důležitá pro vývoj 
počáteční pevnosti. Se superplastifikačními 
přísadami založenými na konvenčním eteru 
polykarboxylátu pokrývají molekuly celý povrch 
cementového zrna a vytvářejí bariéru proti 
kontaktu s vodou. Proto proces hydratace 
probíhá pomalu. Na druhé straně molekuly 
MasterGlenium SKY ponechávají na povrchu 
cementu dostatečný prostor, aby mohla 
hydratační reakce proběhnout rychle, a dosáhlo 
se tak prudkého vývoje počáteční pevnosti.

Naše Ference ve Valencii (Španělsko): 
Viadukt pro rychlovlaky
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Přínosy konceptu 
Total Performance Control

Výrobci betonových směsí
Hotové betonové směsi jsou charakteristické 
velkým počtem a různorodostí složení směsí. 
Jejich rozmanitost se zvětšuje s použitím 
různých druhů plniv, cementů a pojiv spolu 
s trendem používat speciální betony pro 
specifické aplikace, jako je barevný nebo bílý 
beton. Současně musí výrobci betonových 
směsí udržovat svou ziskovost a čelit přitom 
zvyšujícím se nákladům na materiál, práci 
a zařízení, a to i v období, kdy se snižují ceny 
betonu. Výsledkem je nutnost optimalizovat 
náklady na výrobu betonu a jeho logistiku. Náš 
koncept Total Performance Control vám 
pomůže v tom, že vám poskytne možnost 
dopravit vysoce kvalitní beton na místo stavby, 
a to i v delším čase. 

Tento nový koncept umožňuje výrobu betonu, 
který má jak prodlouženou dobu 
zpracovatelnosti, tak nízký poměr voda/cement 
a splňuje požadavky normy EN 206-1. Dále vám 
pomůžeme snížit náklady na výrobu, a to 
optimalizací složení směsi podle typu cementu 
a složení kameniva. Navíc je MasterGlenium 
SKY jediným řešením vhodným pro mnoho 
aplikací. Výsledkem je to, že výrobci betonových 
směsí mohou optimalizovat strojní zařízení, 
zjednodušit logistiku a snížit náklady na 
skladovací nádrže a dávkovací zařízení, a tím 
také snížit náklady na údržbu.
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Zákazník
Zájem zákazníka je dvojí. Během ukládání 
betonu zákazník požaduje jednoduchý způsob 
ukládání a dobré vlastnosti s ohledem na úpravu 
povrchu a také prodlouženou dobu 
zpracovatelnosti, aby ušetřil pracovní síly. 
Výsledkem je stavební konstrukce z vysoce 
kvalitního betonu se zlepšeným povrchem. 
Po uložení betonu vyvstává potřeba rychlého 
vývoje pevnosti. Určité minimální pevnosti se 
musí dosáhnout před tím, než se stavební 
prvek vyjme z formy a přemístí. Čím dříve se 
může forma znovu použít, tím je proces 
ziskovější. Zvýšená počáteční pevnost umožní 
rychlé opětovné použití formy, a tím zkrátí 
výrobní cyklus. 

Rychlejší je i postup výstavby a využití zařízení 
a personálu je efektivnější.

Koncept Total Performance Control zaručuje 
ukládání přesně takového betonu, který byl 
specifikovaný a objednaný. S řadou 
MasterGlenium SKY budete moci splnit 
požadavky snadného ukládání a kvalitního 
povrchu a také vývoje počáteční pevnosti. 
Pokud se betonová směs vyrábí na místě 
stavby, lze tam využít stejných výhod jako 
u hotové směsi. 

Projektant
Projektant se u aplikací s vysokým stupněm 
vuztužení a tenkostěnnými profily zaměřuje na 
prodlouženou životnost a zredukování prací na 
údržbu. Už není neobvyklé předpokládat 
životnost delší než 100 let – toto číslo se rychle 
stává normou. Pro optimalizaci životnosti mohou 
být kromě stavebních prací součástí nabídky 
i práce na opravy na dobu několika dekád. 
Zrychlený postup výstavby, který snižuje 
celkové náklady, se stává součástí inženýrské 
činnosti, zvláště při výstavbě silnic a tunelů.

Pro optimalizaci nákladů pro celou dobu 
životnosti je nutné připravit vysoce kvalitní 
beton s lepší odolností a mít jistotu, že beton 
splňuje původní technické specifikace. Nízký 
poměr voda/cement a dlouhá doba 
zpracovatelnosti jsou dvě rozdílné vlastnosti 
důležité pro vysoce kvalitní beton, a tím větší 
odolnost. Koncept Total Performance Control 
s MasterGlenium SKY poskytuje obě tyto funkce 
zároveň. Výsledkem je dlouhá životnost 
s menšími nároky na údržbu, a tedy zajištění 
optimální hospodárnosti.

Naše reference v Dohně (Německo):
Most v Seidewitztalu dálnice A1
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Naše reference v Modeně (Itálie):
Viadukt Campogalliano
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Závěr
Nová generace superplastifikačních přísad

Total Performance Control a MasterGlenium 
SKY představují novou generaci 
superplastifikačních přísad, které plní veškeré 
požadavky výroby hotových betonových směsí:

  zajišťují stálou kvalitu betonu s nízkým 
poměrem voda /cement;

  poskytují beton s prodlouženou 
zpracovatelností za vysokých teplot bez 
opoždění vývoje pevnosti;

  zaručují to, že beton splní původní technické  
specifikace od fáze čerstvého betonu po 
tvrdnutí;

  nabízí jedinou univerzální řadu produktů pro 
mnoho druhů aplikací a podmínek.

Total Performance Control a MasterGlenium SKY plní 
všechny požadavky betonárek a zároveň šetří čas 
a peníze. 
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Master Builders Solutions



Značka Master Builders Solutions v sobě zahrnuje všechny 
odborné znalosti a díky tomu vytváří řešení určené pro novou 
výstavbu, údržbu, opravy a renovaci stavebních konstrukcí. 
Koncepty Master Builders Solutions jsou postavené na 
zkušenostech získaných ve stavebním průmyslu po více 
než jedno století. Know-how a zkušenosti celosvětového 
společenství stavebních odborníků tvoří jádro systémů 
značky Master Builders Solutions.

Spojujeme ty správné produkty z našeho portfolia tak, 
abychom vyřešili vaše specifické problémy při výstavbě. 
Spolupracujeme napříč odbornými a regionálními oblastmi, 
těžíme ze zkušeností, které jsme získali v mnoha stavebních 
projektech po celém světě. Využíváme nejen světových 
technologií, ale i svých detailních znalostí potřeb místní 
výstavby, abychom vyvinuli novinky, které vám pomohou 
k většímu úspěchu a budou hnací silou trvale udržitelné 
výstavby.

Komplexní portfolio pod značkou Master Builders Solutions 
zahrnuje přísady do betonu a odbedňovací oleje, příměsi 
do cementu, produkty pro podzemní stavby, hydroizolační 
systémy, těsnicí hmoty, produkty pro opravy a ochranu 
betonu, produkty pro zesilování konstrukcí, injektážní směsi, 
řešení pro průmyslové podlahy a řešení pro větrné elektrárny 
(turbíny). 

Naše obsáhlé portfolio:

 přísady do betonu a odbedňovací oleje,
 příměsi do cementu,
 produkty pro podzemní stavby,
 hydroizolační systémy,
 těsnicí hmoty,
 produkty pro opravy a ochranu betonu,
 produkty pro zesilování konstrukcí,
 injektážní směsi,
 řešení pro větrné turbíny,
 řešení pro průmyslové podlahy.



Master Builders Solutions CZ s.r.o.
537 01 Chrudim  K Májovu 1244 
T +420 469 607 111  F +420 469 607 112
info.cz@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.cz

Master Builders Solutions 
Systémy určené pro stavebnictví

 
  
QUANTIFIED SUSTAINABLE BENEFITS

  ADVANCED CHEMISTRY BY MASTER BUILDERS SOLUTIONS
 

Nechali jsme čísla mluvit za nás: Představili jsme některá z našich ekologicky  
nejefektivnějších produktových řešení pro výrobu betonu a prefabrikátů, pro oblast  
stavebnictví a podlahových systémů.

sustainability.master-builders-solutions.cz

Master Builders Solutions Slovakia spol s.r.o. 
SK 01009 Žilina  Na stanicu 937/26b
T +421 41 7631 483  F +421 41 7631 484
info.sk@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.sk

MasterAir
Kompletní řešení 
pro provzdušněný beton

MasterBrace
Řešení pro zpevnění betonu 

MasterCast
Řešení pro průmysl výrobků 
vyráběných ze zavlhlého betonu

MasterCem
Řešení pro výrobu cementu

MasterEase
Redukce lepivosti vysoce odolného 
betonu

MasterEmaco
Řešení pro opravy betonu

MasterFinish
Řešení pro ošetření bednění 
a zkvalitnění povrchu

MasterFlow
Řešení pro přesné zálivky 

MasterFiber
Komplexní řešení 
pro beton vyztužený vlákny

MasterGlenium
Řešení pro vysokohodnotný 
beton

MasterInject
Řešení pro injektáž betonu

MasterKure
Řešení pro ošetřování betonu

MasterLife
Řešení pro prodloužení trvanlivosti

MasterMatrix
Moderní způsob zajištění 
homogenity a tečení betonu

MasterPel
Řešení pro hydrofobizaci 
a odolnost povrchu betonu,  
a proti tvorbě výkvětů

MasterPolyheed
Řešení pro beton běžných tříd 

MasterPozzolith
Řešení pro beton nízké třídy

MasterProtect
Řešení pro ochranu betonu

MasterRheobuild
Řešení pro speciální beton

MasterRoc
Řešení pro podzemní stavby

MasterSeal
Řešení pro izolaci proti 
vlhkosti a těsnění

MasterSet
Řešení pro řízení tvrdnutí betonu

MasterSphere 
Řešení pro zaručenou odolnost 
proti mrznutí a tání

MasterSuna
Řešení pro nestandardní  
kamenivo do betonu

MasterSure
Řešení pro udržení  
zpracovatelnosti

MasterTop
Řešení pro průmyslové  
a dekorativní podlahy 

Master X-Seed
Moderní řešení pro řízení tuhnutí 
a tvrdnutí betonu

Ucrete
Řešení pro podlahy pro těžké 
podmínky 

Údaje obsažené v této publikaci jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech. Nepředstavují smluvně ujednanou kvalitu produktu a, vzhledem k mnoha faktorům, které 
mohou mít vliv na zpracování a použití našich výrobků, nezbavují zpracovatele odpovědnosti provádět vlastní šetření a testy. Dohodnutá smluvní kvalita výrobku v době přechodu rizika je 
založena výhradně na údajích v technické dokumentaci. Veškeré popisy, nákresy, fotografie, údaje o rozměrech a hmotnosti, atd. uvedené v této publikaci se mohou změnit bez předchozího 
upozornění. Je povinností uživatele našeho produktu, aby zajistil, že jsou dodržena veškerá majetková práva stejně jako stávající zákony a právní předpisy (03/2021).

® = registrovaná ochranná známka skupiny MBCC Group v mnoha zemích světa MBS-03-2021-AS-0018-CZ


