MasterProtect 8500 CI
Dvoufázový migrující inhibitor koroze na silanové bázi
POPIS

MasterProtect 8500 CI jednosložkový nízkoviskózní
transparentní přípravek v kapalné formě, který kombinuje
účinnost 100% reaktivního migrujícího inhibitoru koroze a
speciálního latentního inhibitoru koroze, které potlačují
elektrochemickou korozi ocelové výztuže v novém i korozí
zasaženém betonu.
MasterProtect 8500 CI jako jediný přípravek na trhu
kombinuje reaktivní penetrační inhibitor na silanové bázi
s inhibitorem na tzv. latentní (spící) bázi. Tento latentní
inhibitor je aktivován až v případě vzniku trhlin a průniku
vlhkosti do betonu, kdy migruje k ocelové výztuži a
poskytuje dodatečnou antikorozní ochranu i v takto
poškozené konstrukci.
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ROZSAH POUŽITÍ

MasterProtect 8500 CI se nanáší přímo na povrch
železobetonových konstrukcí a staveb. Je vhodný na
monolitické i prefabrikované betony, předepjaté, dodatečně
předpjaté, vyztužené skelnými vláky (GFRC) a další druhy
železobetonu.
MasterProtect 8500 CI se používá jako součást systému
sanace železobetonových konstrukcí maltami řady
MasterEmaco pro potlačení následných korozních reakcí,
způsobených vytvořením tzv. kruhové anody, které mnohdy
vedou poruchám lokálních oprav betonu.
MasterProtect 8500 CI se také používá jako hospodárná a
cenově přijatelná preventivní ochrana proti korozi na
nových, korozí ještě nepoškozených železobetonových
konstrukcí.
MasterProtect 8500 CI lze použít na:
• Monolitické i prefabrikované betony, pro prvky vyztužené
všemi běžnými druhy výztuže (klasická, předpínací,
rozptýlená).
• Mostní objekty (mostovky, pilíře a sloupy, nosné
konstrukce, chodníky, římsy) a další dopravní stavby v
kontaktu s posypovými solemi.
• Parkovací domy a garáže.
• Průmyslové stavby s vysokými emisemi v ovzduší nebo
při namáhání chloridy.
• Fasády, balkóny, lodžie, sloupy, trámy, překlady v
pozemní výstavbě.
• Objekty a konstrukce v přímořských oblastech a v
kontaktu s mořskou nebo slanou vodou.

MasterProtect 8500 CI
EN 1504-2:2004
Výrobky pro ochranu povrchu
Hydrofobní impregnace
EN 1504-2 Metody 1.1/2.1/8.1

Absorpce vody a
odolnost proti alkáliím

Absorpční poměr < 7,5% ve
srovnání s
neimpregnovaným
zkušebním tělesem
Absorpční poměr < 10 %
po uložení v alkalickém roztoku

Rychlost sušení
hydrofobní impregnace

Třída I > 30 %

Úbytek hmotnosti
po střídavém později
působení mrazu

Nejméně o 20 cyklů více ve
srovnání ve srovnání s
neimpregnovaným
zkušebním tělesem

Nebezpečné látky

V souladu s 5.3 (EN 1504-2)

MasterProtect 8500 CI
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PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

Mimořádně vysoká účinnost MasterProtect 8500 CI byla
prokázána při zkouškách v nezávislých akreditovaných
zkušebnách.
Zkušební
metoda
ICCET test
ASTM G109

Popis
Ověření účinnosti migrujících inhibitorů v
přítomnosti chloridů a působení karbonatace.
Stanovení korozních procesů ocelové výztuže
v betonu v přítomnosti chloridů.

FHWA-HRT-

Korozní zkoušky železobetonových sloupů

07-043

s trhlinami v přítomnosti chloridů.

M-82 Test
ASTM C 876

Ověření účinnosti migrujících inhibitorů při
opravách betonu.
Měření elektrochemických korozních
potenciálů ocelové výztuže v betonu.
Elektrická impedanční spektroskopie pro

EIS Test

měření rychlosti koroze v železobetonových
konstrukcích.

VLASTNOSTI A VÝHODY

• 100 % reaktivně-účinných látek, bez rozpouštědel a plniv.
• Velmi jednoduchá aplikace, nanáší se nástřikem přímo na
povrch železobetonových konstrukcí.
• Penetruje hluboko do betonu, kde chemicky reaguje
s betonem a ocelovou výztuží. Nedochází k vymývání z
cementových a silikátových materiálů ani při
dlouhodobém střídání cyklů vlhko / sucho.
• Funguje na molekulární bázi, efektivní makroinhibice
(mezi výztužnými pruty) i mikroinhibice (v jednotlivých
výztužných prutech).
• Potlačuje korozi způsobenou vznikem kruhové anody
(tzv. haló efekt v případě lokálních oprav).
• Významně snižuje korozní procesy ve zkarbonatovaném
betonu a betonu obsahujícím nadlimitní množství
chloridů.
• Umožňuje funkčně ošetřit existující trhliny do šíře 0,3 mm.
• Latentní (spící) inhibitor se aktivuje při vzniku nových
trhlin nebo průniku vlhkosti do betonu a poskytuje
dodatečnou antikorozní ochranu i v takto oslabené
konstrukci.
• Účinně potlačuje korozi výztuže i ve vysoce vlhkém
prostředí.

• Propustný pro vodní páry.
• Hydrofobizuje povrch, zabraňuje budoucímu vnikání
chloridů a vody do konstrukce.
• Nevyžaduje oplach před aplikací následných nátěrů nebo
membrán.
• Nemá vliv na okamžité či pozdější zbarvení betonu.
• Prokázaná dlouholetá efektivní ochrana proti korozi na
vysoce exponovaných konstrukcích.
Pro doplňující informace kontaktujte technický servis BASF
Stavební hmoty Česká republika s.r.o.

POSTUP PŘI ZPRACOVÁNÍ

(a) Příprava podkladu

Nový beton musí být řádně vytvrdlý a měl by dosáhnout
min. 80 % návrhové pevnosti, což je obvykle po 14-28
dnech v závislosti na navržené receptuře.
Podklad musí být suchý a musí být zbaven všech nečistot,
které mohou v konečném efektu snížit penetrační
schopnost inhibitoru koroze. Jedná se hlavně o oleje, tuky,
vosky, odbedňovací a ošetřovací nátěry, výkvěty,
cementové mléko, řasy, asfalt, nátěry, impregnace apod.
Vhodnými metodami přípravy podkladu jsou brokování,
pískování, broušení, tryskání středně- až vysokotlakým
vodním paprskem. Pro nejlepší penetrační účinnost se
doporučuje zajistit povrchovou strukturu s drsností okolo
1-2 mm.
Nesoudržné a volné části betonu musí být odpovídajícím
způsobem opraveny vhodnou opravnou maltou řady
MasterEmaco. Opravné malty by měly dosáhnout min.
80 % svých pevností.
MasterProtect 8500 CI lze jako extra ochranu nanášet i na
obnaženou výztuž ještě před aplikací opravných malt.
Mělké smršťovací trhliny v betonu do 0,3 mm (bez vlivu na
statiku konstrukce) lze opatřit několikanásobným nátěrem
či napuštěním inhibitorem MasterProtect 8500 CI.
Jiné trhliny a spáry se nejprve ošetří inhibitorem koroze
MasterProtect 8500 CI a poté se odpovídajícím způsobem
vyplní buď injektážní nebo elastickou hmotou.

b) Míchání

MasterSeal 8500 CI je připravený k okamžitému použití. Do
materiálu se nesmí přidávat další látky nebo ho ředit. Před
použitím kanystr protřepat.
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c) Aplikace

1. MasterProtect 8500 CI se nanáší v neředěné nebo jinak
pozměněné formě.
2. Místa, která mají být chráněna před nechtěným
potřísněním, musejí být adekvátně zakryta.
3. MasterProtect 8500 CI se nanáší na suchý beton nebo
opravnou maltu. Teplota podkladu a vzduchu musí být
v rozmezí +5 až +38 °C.
4. MasterProtect 8500 CI se nanáší opakovaně a
celoplošně vč. opravovaných míst. Mezi jednotlivými
nástřiky by měl být časový odstup alespoň 15 minut
(resp. předchozí vrstva musí být viditelně suchá).
Obvyklá spotřeba je 600 ml/m2 ve dvou nebo třech
pracovních krocích. Reálná spotřeba pro zajištění
funkčnosti závisí na porozitě betonu, okolních
podmínkách, rozsahu koroze, obsahu chloridů a
agresivitě prostředí. Pro doplňující informace ohledně
spotřeby kontaktujte technický servis BASF Stavební
hmoty Česká republika s.r.o.
5. MasterProtect 8500 CI se nanáší nástřikem pomocí
nízkotlakého stříkacího zařízení s odpovídající tryskou,
válečkem nebo štětcem. Stříkací zařízení by mělo být
vybaveno hadicemi a příslušenstvím odolným
rozpouštědlům. Lze aplikovat i litím přímo do
existujících trhlin na vodorovných plochách.

SPOTŘEBA

600 ml/m2 ve dvou až třech krocích.
Vodorovné plochy: 2 x 300 ml/m2.
Svislé plochy a aplikace nad hlavou: 3 x 200 ml/m2.

DOBA ZPRACOVÁNÍ

MasterProtect 8500 CI reaguje pouze s minerálními
podklady. Nereaguje v původním obalu ani ve stříkacím
zařízení. Pokud je materiál uzavřen v původním obalu nebo
ve stříkacím zařízení, lze jej použít kdykoli během jeho
doby skladovatelnosti.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Nářadí a postřikové stroje se okamžitě po provedení
nástřiku opláchnou vodou.

VYZRÁNÍ

MasterProtect 8500 CI vyzrává chemickou reakcí s
betonem během dvou týdnů.

BALENÍ

20 l plastové kanystry.
1030 l IBC kontejnery.

SKLADOVÁNÍ

MasterProtect 8500 CI by měl být skladován za běžných
podmínek mezi -15 °C a +50 °C v uzavřených obalech a
mimo dosah otevřeného ohně či jiných zápalných zdrojů
(jiskry). Za výše uvedených podmínek je možné skladovat
nepoškozená a neotevřená balení po dobu 18 měsíců.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

• Neaplikovat při teplotách pod +5 °C a přes +38 °C.
• Neaplikovat materiál za silného větru a pokud se
očekávají srážky během 4 hodin od aplikace.
• Betonové podklady nechat po silném dešti nebo mytí
povrchu vyschnout po dobu 24 až 72 hodin.
• Účinnost potlačení koroze pomocí MasterProtect 8500 CI
závisí na stávající úrovni koroze, stavu výztuže a
provozních podmínkách.
• Pouze pro profesionální / odborné použití.
• Materiál se nesmí ředit nebo jinak měnit.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání tohoto výrobku je třeba dodržovat obvyklá
preventivní opatření pro manipulaci s chemickými
přípravky. Při práci nejezte, nekuřte ani nepijte, opláchněte
si ruce při přerušení nebo po skončení práce.
Konkrétní bezpečnostní informace týkající se manipulace a
přepravy tohoto výrobku a o zdravotních a bezpečnostních
opatřeních naleznete v bezpečnostním listu.
Likvidaci výrobku a jeho obalu provádějte v souladu s
platnými místními předpisy. Odpovědnost za likvidaci nese
konečný vlastník výrobku.

TECHNICKÁ PODPORA

Příslušný odborně-technický poradce BASF Stavební
hmoty ČR s r. o. je Vám k dispozici s dalšími informacemi
a technickou podporou.
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Materiálová data
Norma

Hodnota

Jednotka

Chemická báze

-

silan

-

Barva

Vlastnost

-

čirá až nažloutlá

-

Hustota (23 ºC)

DIN 51757

0,88

g/cm3

Viskozita (23 ºC)

Anton Paar MCR 301

0,82

cP

EN ISO 2719

> 60

°C

Bod vzplanutí
Absorpce vody a odolnost proti alkáliím
(beton C(0,45) série A)
ve srovnání s neimpregnovaným tělesem
po uložení v alkalickém roztoku

EN 13580

Rychlost sušení (hydrofobní impregnace)

EN 13579

> 30

%

-

+5 až +38

°C

EN 13581

> 20

cyklů

Aplikační teplota (prostředí a podklad)
Úbytek hmotnosti po střídavém působení mrazu na
ošetřeném betonu C(0,7)

%

< 7,5
< 10

Typické hodnoty získané v laboratorním prostředí.

Materiálová data
Vlastnost

Výsledek

Rychlost průniku vodních par
Omezení průniku vody po abrazi
Omezení průniku chloridů
Omezení průniku vody
Omezení průniku chloridů
Stárnutí

> 75%
> 85%
> 88%
> 88%
> 90%
Bez žloutnutí nebo změny barvy

Metoda
Alberta B388, Typ 1b
NCHRP Report 244, Série II
(Severní oblast USA)
NCHRP Report 244, Série IV
(Jižní oblast USA)

Typické hodnoty získané v laboratorním prostředí.

BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.
K Májovu 1244, 537 01 Chrudim
tel.: +420 469 607 111
fax: +420 469 607 112
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, +420 469 607 118
e-mail: objednavky.cz@basf.com

Sanace a izolace pozemních, dopravních a vodohospodářských staveb
Technicko-poradenský servis:
1. 602 641 925
2. 602 641 925
3. 724 029 869
4. 724 358 390
5. 602 583 789
6. 725 753 706

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, odchýlíli 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.
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