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TERMÉKLEÍRÁS 

 
A MasterAir 9060 módosított felületaktív anyag alapú 
légpórusképző szer. 
 
A légpórusképző szeren keresztül bevezetett mikro-
légpórusok fagyálló és jégmentesítő sóval szemben 
ellenálló betonmátrixot hoznak létre. 
 
A kicsi, gömb alakú pórusok a friss beton sikamlósságát 
is növelik, és ezáltal javítják a bedolgozhatóságot, a 
beépítést és a tömörítést. 

 
ALKAMAZÁSI TERÜLETEK 

 
• Légpórusos beton 

 
ELŐNYEI 

 
• pontos levegőbevitel 
• finom légpórusok 
• kemény vízzel szembeni jó ellenállóképesség 
• jó összeférhetőség más adalékanyagokkal 
• csökken a kapilláris szívóhatás 
• finomrészpótláshoz hasonló hatás 

 
BEDOLGOZÁS 

 
Legjobb, ha a MasterAir 9060-at közvetlenül a 
hozzáadott vízhez keveri vagy egyidejűleg a hozzáadott 
vízzel adagolja. Ne adagolja a száraz keverékbe. 
Ne használja ugyanazt az adagolórendszert más 
adalékanyagokkal való közvetlen érintkezés esetén. Más 
adalékanyagokkal való kombináció esetén adjon hozzá 
légpórusképző szert. 
A keverés időtartama kényszerkeverőben min. 60 
másodperc. 
A légpórusképződés alapvetően a friss beton 
hőmérsékletétől, a betonösszetételtől, a cementfajtától 
és a keverési időtől függ. 
Hajtson végre előkísérleteket és megfelelőségi 
vizsgálatot. 
Rendszeresen ellenőrizze a friss beton légpórus-
tartalmát. 

 
ADAGOLÁS 

 
Javasolt adagolás: 
cement tömegére számított 0,1% - 0,8% 

 

ÚTMUTATÁSOK 

 
A szükséges pontos adagolást előkísérletekkel kell 
meghatározni, mivel a légpórusképződés számos 
tényezőtől (betonösszetételtől, cementfajtától, 
hőmérséklettől, friss beton konzisztenciájától stb.) 
függhet. 
 
A légpórusos beton gyártásához továbbá figyelembe kell 
venni az érvényes műszaki szabálygyűjtemények 
megfelelő pontjait is. 
 
Nagyon alacsony konzisztenciájú beton esetén a mikro-
légpórusok bevezetése rendkívül nehézkes. 
 
A fokozott légpórus-tartalom a kemény beton 
szilárdságának csökkenését okozza. 
 
A betonbeépítés során a szakképzett személyzetnek 
rendszeresen ellenőrizni kell a légpórus-tartalmat. Az 
adagolás aktuális adottságoknak megfelelő 
módosítására lehet szükség. 

 
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

 
A veszélyességi, biztonsági és hulladékkezelési 
utasításokat az EK biztonsági adatlap és a csomagolás 
címkéi tartalmazzák. 

 
BEDOLGOZÁSI HŐMÉRSÉKLET ÉS 
TÁROLÁSI FELTÉTELEK 

 
+5 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten bedolgozható 
1 évig tárolható 
tárolás +5 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten 
használat előtt homogenizálja; lassan melegítse és 
homogenizálja a fagyasztott anyagot 
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Termékadatok  

Halmazállapot folyékony 

Szín barna 

Vastagság 1,00 g/cm³ +/-0,02 20 °C hőmérsékleten 

pH-érték 7,6 +/-1,0 
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Jogi nyilatkozat 
Ez a műszaki adatlap, ahogy egyéb műszaki útmutatóink és tájékoztatóink is, kizárólag 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 igényelhetők, vagy elérhetők a www.master-builders-solutions.com/de-at c. honlapunkon, a 
„Termékek” menüpont alatt. Ezen túlmenően az aktuális Általános szerződési feltételeink érvényesek. 
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