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TERMÉKLEÍRÁS 

 
A MasterPolyheed 535 a hagyományos 
betonfolyósítókkal szemben a cementrészecskék 
lényegesen jobb diszpergálását segíti elő. 

 
Az eredmény egy nagyon könnyen feldolgozható, nagy 
stabilitású friss beton. 

 
A MasterPolyheed 535 egy adalékanyag a vízigény 
közepes csökkentésével. 

 
ALKALMAZÁSI TERÜLET 

 
• készre kevert beton 

 
ELŐNYEI 

 
• javítja a friss beton szivattyúzhatóságát 

• a vízfelhasználás optimalizált csökkenése 

• jó állagmegőrzés 

• javítja a szilárdságot 

 
FELDOLGOZÁS 

 
A MasterPolyheed 535 terméket a kevertvíz 
hozzáadásának befejezését követően kell a 
kényszerkeverőbe tenni. 

 
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. 
 

Megjegyzés: A MasterPolyheed 535 terméket nem 
lehet naftalint tartalmazó betonfolyósítóval vagy 
cseppfolyósítóval keverni. 

 
ADAGOLÁS 

 
Ajánlott adagolás: a cement súlyának 0,5% - 2,5%-a. 

 
 
 
 
 

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

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

 
TÁROLÁSI FELTÉTELEK 

 
+5 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten 1 évig tárolható 
a megfagyott anyagot lassan kell felmelegíteni és 
homogenizálni 
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Termékadatok  

Forma folyékony 

Szín barna 

Sűrűség 1,01 g/cm³ +/-0,02 20 °C hőmérsékleten 

pH-érték 5,5 +/-1,0 20 °C-os hőmérsékleten 

 
 
 

TD – Nr.: A-19 

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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