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TERMÉKLEÍRÁS 

 
MasterGlenium 330 egy új generációs polyether-
karboxilát-alapú nagy teljesítményű folyósítószer.  
 
Újfajta hatásmechanizmusa (elektromos térbeli 
stabilizálás) révén a MasterGlenium 330 termékkel 
jelentősen jobb reológiai tulajdonságok érhetők el 
számos betonalkalmazásban. 

 
ALKALMAZÁSI TERÜLET 

 
• készre kevert beton 
• késztermék gyár 
• SCC - öntömörödő beton 
• HPC - nagy teljesítményű beton 

 
ELŐNYEI 

 
• optimális szilárdság alakulás 
• rövid idő a betonozás és a zsaluzat eltávolítása között 
• kisebb szétválasztódási hajlam 
• kompatibilis más egyéb adalékanyaggal 
• kisebb zsugorodási hajlam 
• állandó minőség ISO 9001 szabványnak megfelelően 
• magas vízcsökkentés 
• nagyon jó cseppfolyósító tulajdonságok 
• kiváló összetartó-képesség 
• K1-beton - rövidebb száradási idő 

 
FELDOLGOZÁS 

 
MasterGlenium FM terméket a keverő víz hozzáadás 
befejezése után kell az álló tartályú keverőbe keverni. 
Minimális keverési idő 1 perc. Ne a száraz keverékbe 
adagolja. 
Betonkeverőbe történő adagolás esetén köbméterenként 
1 percig kell a keverődob teljes fordulatszámával 
keverni. Minimális keverési idő 5 perc. 
Légpórusképzővel kombinálva előzetes próbákat 
ajánlunk. 
Megjegyzés: A MasterGlenium 330 terméket nem lehet 
betonfolyósítóval vagy naftalint tartalmazó 
cseppfolyósítóval keverni. 

 
TUDNIVALÓK 

 
Szállítás: 
 
Olyan szivattyúkkal történő szállítás esetén, amelyek 
szerkezetüknél fogva jelentős nyíró hatással bírnak, a 
polikarboxilát-alapú betonfolyósítók megváltozhatnak 
molekuláris szerkezetükben, ami negatív hatással van 
az adalékanyag teljesítményére. 
 
Centrifugális szivattyúk (körszivattyúk, rúdszivattyúk, 
búvárszivattyúk) nem ajánlottak polikarboxilát-alapú 
folyósítószerek szállítására. 
 
Térfogat-kiszorításos szivattyúk (membrános szivattyúk, 
fogaskerék-szivattyúk, perisztaltikus / tömlő-szivattyú, 
excentrikus csiga-szivattyúk, járókerék) kisebb nyíró 
erővel hatnak a szállító közegben, ezért ajánlottak 
polikarboxilát-alapú folyósítószerek szállítására. 
 
Polikarboxilát-alapú folyósítószerek és Ferroxon-
pigmentek kombinációja esetén a mesterséges levegő 
pórusok részének növekedése alakulhat ki a friss 
betonban. 

 
ADAGOLÁS 

 
Ajánlott adagolás: 
0,3 % - 1,0 % ZG 

 
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

 
Biztonsági és hulladékkezelési utasításokra 
vonatkozóan, kérjük olvassa el a biztonsági adatlapot és 
a göngyölegen található címkét. 

 
CE TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 

 
A teljesítmény nyilatkozat hivatkozási száma: 30609101 
Klorid-tartalom: max. 0,10 M.-%  
Alkáli-tartalom: max. 8,0 M.-%  
Korróziós viselkedés: Csak az ÖNORM EN 934-1:2008, 
A.1 melléklet szerinti komponenseket tartalmaz  
Vízigény csökkentése: teljesül 
Friss beton levegő tartalma: teljesül  
Állag: teljesül  
Nyomószilárdság: teljesül  
Veszélyes anyagok: NPD 
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TÁROLÁSI FELTÉTELEK 

 
1 évig tárolható 
+5° C és +30° C közötti hőmérsékleten 
használat előtt homogenizálni kell; a fagyott anyagot 
lassan fel kell melegíteni, majd homogenizálni 

    
KISZERELÉS Cikkszám 

K 25 kg 51206945 

F 220 kg 51206892 

C 1000 kg 51206839 
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Termékadatok  

Forma folyékony 

Szín sárgás 

Sűrűség 1,07 g/cm³ +/-0,02 +20 °C hőmérsékleten 

pH-érték 5 - 7 

Keverési idő 60 - 180 másodperc a keverő típusa szerint 

 
 
 

TM-szám: 558   Kiadás 2014. 02. 18. 
 
Jogi nyilatkozat 

Ez a műszaki adatlap, az egyéb műszaki tudnivalókhoz és információkhoz hasonlóan, csak a jelen termék 
tulajdonságainak, feldolgozási és alkalmazási lehetőségeinek leírására szolgál. Nem jelent azonban garanciát a termék 
egyes tulajdonságaira vagy annak bizonyos felhasználási célra való alkalmasságára vonatkozóan, és a leírás nem 
tartalmaz teljes használati utasítást. Mivel fenntartjuk magunknak a jogot, hogy megváltoztassuk a műszaki adatlapokat, 
az ügyfél dolga annak a biztosítása, hogy minden esetben a legújabb műszaki adatlap álljon rendelkezésére. Az aktuális 
műszaki adatlapok valamennyi telephelyünkön igényelhetők vagy letölthetők a honlapunkról - www.master-builders-
solutions.basf.at - a "Termékek" kategóriában. Ezen kívül az aktuális Általános Szerződési Feltételeink érvényesek. 
 
 

BASF Performance Products GmbH - Beton adalékszerek üzleti ágazat 
A-8670 Krieglach, Roseggerstraße 101, Tel: 03855/2371, office.austria@basf.com, www.master-builders-
solutions.basf.at, sürgősségi információk:+491802273112 


