
Technický bulletin
MasterKure 111 CF – dočasná ochrana proti odparovaniu 
vody z betónov

Výroba kvalitných betónových plôch vyžaduje optimálnu kvalitu betónu a vysokú odbornosť pri spracovaní a ukladaní betónu. To ale 
samo osebe nestačí! Je nutné mať tiež pripravený spôsob, ako ochrániť plochu proti odpareniu vody, a to najmä pri betónových podla-
hách s vyššími nárokmi na podmienky expozície. Inak dôjde skôr či neskôr k tvorbe trhlín z vysychania.

Finálne kroky pri spracovaní betónu a jeho ochrana
V súčasnosti firmy ukladajúce betón zaisťujú ochranu betónov 
po poslednom kroku pri spracovaní zmesi tzn. „po leštení“ tým, 
že zakryjú plochu fóliou alebo nanesú prostriedok na ošetrenie 
betónu. Omnoho vyššiu pozornosť je ale treba venovať betónu 
práve v dobe medzi uložením a leštením. Táto doba trvá cca 3 – 
5 hodín, niekedy aj dlhšie – závisí od druhu cementu, vodného 
súčiniteľa, použitých prísadách do betónu a pod., tiež záleží od 
teploty betónu a teploty vzduchu. Najmä letné teploty, relatívna 
vlhkosť vzduchu a vietor (príp. prievan) môžu zapríčiniť vo veľmi 
krátkej dobe značné odparenie vody z povrchu betónu. Už 30 
až 60 minút po uložení betónu dochádza k prvým trhlinám a 
dochádza k tvorbe tzv. „slonej kože“. Betón, ktorý stratí vodu z 
povrchu, sa následne horšie leští a stúpa riziko delaminácie (od-
trhnutie tenkej hornej leštenej vrstvy betónu od spodnej ešte nie 
dostatočne pevnej vrstvy a to kvôli trecím silám vneseným vrtuľou 
leštiaceho stroja). Tu je potrebná dočasná ochrana betónu pomo-
cou postreku, ktorý sa dá vykonať ihneď po vyrovnaní betónu a 
následne je ho možné bez problémov zapracovať do betónového 
povrchu.

Naše riešenie – MasterKure 111 CF a jeho hlavné výhody
■ MasterKure 111 CF je ideálne riešenie na zaistenie spoľahlivej 

ochrany proti odpareniu vody z povrchu počas kritickej fázy, 
kedy betónová plocha čaká na leštenie.

■ MasterKure 111 CF sa nanáša ihneď po vyrovnaní na lesklú 
plochu betónu a zamedzuje vysychaniu betónu vytvorením 
ochranného filmu.

■ Vďaka uzavretiu povrchu nad 80 % v prvých 6 hodinách je 
možné zaistiť dočasnú ochranu povrchu proti vysychaniu.

■ Trhliny z vysychania môžu byť redukované alebo dokonca 
eliminované.

■ Je možné zabrániť tvorbe tzv. „slonej kože“.
■ Plocha betónu sa dá výrazne lepšie hladiť.
■ Riziko reklamácií a škôd z vysychania povrchu betónu sa vý-

znamne redukuje.



    

Účinok je možné dokázať napr. týmto spôsobom:
Nádoba sa naplní vodou a skladuje sa pri +24 °C a relatívnej 
vlhkosti 65 %. Pritom sa pozoruje úbytok vody v hodinových 
intervaloch. Úbytok z plochy vody s MasterKure 111 CF (nástrek 
170 g/m2) je nižší o cca 55 % oproti referenčnej vzorke v priebehu 
6 hodín.

Nasledujúci graf ukazuje pozitívny efekt v prípade použitia Mas-
terKure 111 CF viac ako 80 %, v prípade betónu v priebehu prvej 
hodiny. Bolo použité obvyklé množstvo 170 g/m2.

Graf 1:
Zníženie odparenia vody v g/m2 počas prvých 6 hodín

Graf 2:
Koeficient priepustnosti v % v prvých 6 hodinách (skúška na betó-
ne podľa nemecké smernice TL NBM)

Záver
Veľmi tenká vrstva MasterKure 111 CF prináša na povrch betónu ešte ďalšiu výhodu – pomáha pri jeho hladení. Pri následnej úprave 
hladením (ručne alebo leštičkou) pôsobí ako mazivo, a tým celý proces hladenia uľahčuje. Tento prostriedok nie je teda len vynikajúcou 
ochranou proti odpareniu, ale aj účinným pomocníkom na získanie dokonalej hladkej plochy. Vďaka tomu MasterKure 111 CF optimá-
lne podporuje typický proces finálnej úpravy betónových plôch, tak monolitických (podláh, stropných dosiek), ako aj plôch prefabrikátov. 
V prípade prefabrikátov umožňuje získať bezchybnú betónovú plochu a súčasne tiež uľahčiť pracovníkom prácu pri hladení.
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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 nezod-
povedá 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.
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