MasterKure 220WB
Prostředek na ochranu betonu proti vysychání. Nanáší se na plochu čerstvého
betonu, jakmile se přestane lesknout „zavadne“ nebo ihned po odbednění. Nestéká
a nesnižuje přídržnost povrchu.
•

POUŽITÍ
•

Vodorovné nebo svislé konstrukce: stěny, sloupy,
stropy s požadavkem na přídržnost povrchu pro
spojení s následnou úpravou povrchu (omítka,
povrstvení, nátěr).

•

PŮSOBENÍ
•
•

•
•

MasterKure
220WB
vytváří
na
povrchu
nedegradující ochranný film, zabraňující vypařování
vody během nejdůležitější fáze hydratace.
Vysoká uzavírací schopnost zaručuje optimální
průběh hydratace i v horní vrstvě betonu, čímž se
zabraňuje tvoření trhlin a zlepšuje uzavřenost a
pevnost povrchu.
Tyto parametry vedou k lepší odolnosti proti mrazu,
solím atd.
Vytvořený film zůstává prodyšný a vhodný pro další
úpravu povrchu (nátěr, povrstvení, další betonová
vrstva). Nicméně je vhodné přídržnost případné
další vrstvy vzhledem k různorodosti materiálů
předem vyzkoušet.

TECHNICKÉ ÚDAJE
vzhled
obj. hmotnost (+20 °C)
teplota při nanášení

mléčně bílá tekutina
3
1,00 g/cm
> + 5°C

DÁVKOVÁNÍ
•
•
•
•

150 až 200 g/m2 v případě neleštěné plochy; 70 až
100 g/m2 v případě leštěné plochy podlah
Potřebné množství je závislé od druhu porozity
povrchu a mělo by být stanoveno předchozími
zkouškami.
Nepřekračujte maximální doporučené množství.
Podle konkrétního případu je možný vícenásobný
postřik (u ploch po odbednění velmi vhodné). Ale je
nutné nechat nejdříve předchozí nástřik zaschnout.

ZPRACOVÁNÍ
•
•
•

Podklad musí být bez nečistot (olejů, volných částic
atd.), které by mohli nástřik oddělit.
Před použitím je nutné produkt promíchat.
Nanáší se vhodným zařízením: postřikovací můstek,
vysokotlaký přístroj s tryskou >90° nebo ale jen na
povrch po odbednění: válečkem nebo štětcem.

•
•
•

MasterKure 220WB se doporučuje ihned nanést na
plochu čerstvého betonu, jakmile se přestane
lesknout „zavadne“ nebo těsně po odbednění,
přičemž je důležitá stejnoměrnost a kompaktnost
vytvořeného filmu.
Pokud není možné nanést postřik ihned při hlazení
betonu (výskyt louží, nedostatek pracovníků apod.),
je vhodné začít ihned po srovnání betonu či hlazení
s vlhčením povrchu tzv. mlžením tak, aby nedošlo
k předčasnému vyschnutí povrchu. Na vyschlém
povrchu už MasterKure 220WB nezreaguje a
nevytvoří film. Také po odbednění je třeba
MasterKure 220WB nanést okamžitě.
Účinek závisí také na nanášeném množství.
Při použití na mokrý beton nelze zaručit
stejnoměrný účinek, proto je nutné odstranit
případné louže.
Po nanesení MasterKure 220WB má beton
stejnoměrně bílý vzhled.

BALENÍ

•
•
•

kanystr 20 kg
sud 200 kg
kontejner 1000 kg

SKLADOVÁNÍ
•
•

•

Chránit před mrazem a znečištěním!
Při obvyklém skladování (uzavřená nádoba, +20 °C)
zaručuje výrobce trvanlivost min. 6 měsíců, poté
nebo zvláště při vystavení MasterKure 220WB
teplotám +30°C je nutno produkt homogenizovat.
Po zmrznutí je neupotřebitelný.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Dbejte důsledně pokynů uvedených v bezpečnostním
listě.

TECHNICKÁ PODPORA

Příslušný spolupracovník firmy BASF Stavební hmoty
Česká republika s.r.o. je Vám s dalšími informacemi
a technickou podporou rád k dispozici.
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Zde poskytnuté informace jsou pravdivé, představují naše nejlepší znalosti a jsou založeny nejen na laboratorních pracích, ale i na zkušenostech z terénu.
Z důvodu mnoha faktorů ovlivňujících výsledky, tyto informace poskytujeme bez záruk nebo patentové odpovědnosti. Pro další informace prosím
kontaktujte příslušného místního zástupce.
BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.
F. V. Veselého 2760/7, 193 00 Praha 9
Hala D2
tel.: +420 226 212 050
e-mail: info.cz@basf.com
www.master-builders-solutions.basf.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)
tel.: +420 469 607 160
fax: +420 469 607 161
e-mail: objednavky.cz@basf.com

Sídlo společnosti:
K Májovu 1244, 537 01 Chrudim
tel.: +420 469 607 111
fax: +420 469 607 112

Divize Admixture systems
(informace k produktům)
Mobil: +420 724 755 574

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen přezkoušet
vhodnost a možnost použití produktu pro zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství odborných a technických poradců
prodávajícího, které je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci servisu zákazníkům a řídí se platnými všeobecnými podmínkami prodávajícího. Prodávající neodpovídá
za škodu, odchýlí-li se kupující při aplikaci a zabudování výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použitelnosti. Aktuální
informace o produktech firmy, stejně jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné na adrese www.master-builders-solutions.basf.cz.
Vydáno: září 2018. Novým vydáním pozbývá staré platnost.

