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TERMÉKLEÍRÁS 
 
A MasterGlenium 110 a polikarboxilát-éter bázisú 
adalékszerek legújabb generációs változata, 
nagyteljesítményű folyósító adalékszer. 
 
Az újszerű hatásmechanizmusnak (elektromágneses 
stabilizálás) köszönhetően a MasterGlenium 110-el kiváló 
reológiai tulajdonságok érhetők el számos 
betonalkalmazás esetén. 
 

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK 
 
• Transzportbeton 
• Előregyártott betonelemek 
• Öntömörödő beton (SCC) 
• Nagy teljesítményű beton (HPC) 

 

ELŐNYÖK 
 
• optimális szilárdságfejlődés 
• rövid kizsaluzási idők 
• csökkentett hajlam szétosztályozódásra, ill. kivérzésre 
• kompatibilis sok másik adalékszerrel 
• csökkentett zsugorodási hajlam 
• ISO 9001-szabvány alapján egyenletes minőség 
• keverővíz nagymértékben csökkenthető 
• rendkívül erős folyósító hatás 
• optimalizált összetartási képesség 
• C1-Betonnál – csökkentett kiszáradási idő 
 
BEDOLGOZÁS 
 
MasterGlenium 110 folyósítót a keverővíz hozzáadása 
után kell adagolni a kényszerkeverőbe. A keverési idő 
legalább 1 perc.  A terméket nem szabad a száraz 
keverékhez adagolni. 
Mixerkocsiba való adagolás esetén 1 perc/m³ keverési idő 
szükséges a keverődob teljes fordulatszáma mellett. A 
keverési idő ez esetben nem lehet kevesebb, mint 5 perc. 
  
Légpórusképző szerekkel kombinálva ajánlatos előzetes 
próbakeverést végezni. 
Fontos tudnivaló: A MasterGlenium 110 nem 
kombinálható naftalintartalmú folyósítókkal vagy 
képlékenyítő szerekkel. 
 
 
 
 
 

MEGJEGYZÉS 

Szállítástechnika: 
  
Olyan szivattyú esetén, amely kialakítása miatt nagy 
nyírási igénybevételnek teszi ki az adalékszert, 

módosulhat a polikarboxilát molekuláris szerkezete, ez 
negatív hatással lehet az adalékanyag teljesítményre. 
 
Centrifugálszivattyúk (örvényszivattyúk, rudas szivattyúk, 
búvárszivattyúk) nem ajánlottak polikarboxilát alapú 
folyósító szerek szállítására. 
  
Kinyomó szivattyúk (membránszivattyúk, fogaskerék-
szivattyúk, tömlős nyomószivattyúk, excentercsigás 
szivattyúk, impellerszivattyúk) csekélyebb nyíróhatást 
fejtenek ki az anyagra, ezért ezek ajánlottak 
polikarboxilát alapú folyósítók szállítására. 
  
Polikarboxilát alapú folyósító szerek és FERROXON 
színező pigmentek kombinációja megnövelheti a 
mesterséges légpórusok mennyiségét a frissbetonban. 
 
 

ADAGOLÁS 
 
Ajánlott adagolás:0,3 % - 1,0 % a cement tömegére 
vetítve. 

  
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

 
A biztonsági és hulladékkezelési utasítások 
megtalálhatók az EK biztonsági adatlapon és a 
csomagolás címkéjén. 
 
 
 

TÁROLÁS 
 
Normál tárolási körülmények között +5° C és +30° C 
között legalább 1 évig felhasználható. 
Használat előtt homogenizálni kell. 
Megfagyott anyagot lassan kell felmelegíteni és át kell 
keverni. 

 
 

KISZERELÉS Termékkód 

C 1000 kg (konténer) 50814905 
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Megjelenés Folyadék 

Megjelenés Folyadék 

Szín Sárgás 

Fajsúly(+20 °C-on) 1,07 g/cm³ +/-0,02  

Szilárdanyag tartalom (120° C-on infravörös szárítóval) kb. 30,0 tömeg % 

pH-érték 5 – 7 

Keverési idő 60 - 180 másodperc, keverő típusától függően 

 
   

TD – Nr.: A-262   

 

Kiadás   01.12.2020 
 
Jogi tudnivalók 
Ez a műszaki adatlap, ahogy egyéb műszaki útmutatóink és tájékoztatóink is, csak a jelen termék sajátosságainak 
leírására, a termék feldolgozási és alkalmazási lehetőségeinek ismertetésére szolgál. Nem garantálja azonban a termék 
bizonyos tulajdonságait, vagy valamely konkrét felhasználási célra való alkalmasságát, és az ismertető nem tartalmazza 
a teljes használati utasítást sem. Mivel műszaki adatlapjaink változtatásának jogát fenntartjuk, a vevő kötelessége 
gondoskodni arról, hogy a mindenkori aktuális műszaki adatlap a rendelkezésére álljon. Az aktuális műszaki adatlapok 
minden telephelyünkön megrendelhetők, vagy beszerezhetők a honlapunkon www.master-builders-solutions.com/de-at  
a "Termékek" menüpont alatt, a Letöltés gomb megnyomásával. Ezen kívül, érvényben van az Általános szerződési 
feltételeink aktuális változata is. 
 
 

Master Builders Solutions GmbH 
A-8670 Krieglach, Roseggerstraße 101, Tel: +43 (0)3855 2371 0, office.austria@mbcc-group.com, www.master-builders-
solutions.com/de-at, sürgősségi telefonszám +1-813-248-0585 
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