
 
 
 
 
 

MasterMatrix SDC 150 
 

Eddig: RheoMATRIX® 150 
 

Nagyteljesítményű viszkozitás-szabályozó adalékszer folyékony, öntömörödő 
betonhoz az ÖNORM EN 934-2:2012; 13. táblázat szerint  

 

    
    

     

TERMÉKLEÍRÁS 

 
A MasterMatrix SDC 150 a BASF által újonnan 
kifejlesztett termék, amely egy makromolekulás 
szintetikus kopolimer vizes oldatán alapszik. 
 
A méretre szabott hatásspektrum révén, a MasterMatrix 
SDC 150 lehetővé teszi a beton viszkozitásának oly 
módon történő szabályozását, hogy eközben 
megmaradjon a látszólag ellentétes folyási és 
szedimentációs ellenállási tulajdonságok közötti 
kiegyenlített egyensúly. 
 
Ez ez egyensúly nem érhető el, ha a beton 
folyékonyságát vízzel állítják be. 
 
Smart Dynamic Construction: 
A MasterMatrix SDC 150 a BASF Smart Dynamic 
Construction Concept elnevezésű koncepciójának 
kulcstényezője, amely a következő előnyöket nyújtja: 
 
• Gazdaságossági szempontból: 
 
A finomszemcsés összetevők (<0,125 mm) 
megtakarítása, akár 40%-ig terjedő nagyságrendben, 
gyorsabb bedolgozás és mintegy 5-ször nagyobb 
munkatermelékenység 
 
• Ökológiai szempontból: 
 
A kevesebb finomszemcsés összetevő kisebb CO2-
kibocsátást jelent. A kevesebb tömörítési hiba 
meghosszabbítja a betonszerkezetek élettartamát. 
 
• Ergonómiai szempontból: 
 
Nincs rázás – nincs vibráció, nincs zaj. A frissbeton 
ragadóssága gyengébb. 
 
 
Hatásmechanizmus: 
 
A MasterMatrix SDC 150 „intelligens“, vízben oldódó 
polimerekből áll, amelyek mátrix-struktúrába 
szerveződnek, és ezáltal gondoskodnak a 
szedimentációs stabilitás és a folyékonyság közötti 
döntő egyensúlyról.   
 
A MasterMatrix SDC 150 hatása kettős: 
 

• Biztosítja a beton stabilitását a bedolgozás során 
 
• Megakadályozza a szétválasztódást, ha a beton már 
bedolgozásra került 

 
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK 

 
• SCC - öntömörödő beton (SVB) 

 
ELŐNYÖK 

 
• fokozza a szétválasztódás elleni stabilitást 
• kisebb érzékenység vízingadozások esetén 
• nem befolyásolja a szilárdulás kialakulását 
• meg tudja menteni a már szétvált betont 
• minden cementtípussal kompatibilis 
• SVB "normál" betonreceptúrákkal 
• adagolástechnikai szempontból előnyös viszkozitás 

 
FELDOLGOZÁS 

 
A MasterMatrix egy használatra kész, folyékony termék, 
melyet a beton gyártásakor a keverővízzel együtt kell 
adagolni a kényszerkeverőbe. 
A keverési időt úgy kell megválasztani, hogy homogén, 
már nem változó frissbeton konzisztenciát kapjunk. 
A minimális keverési idő 2 perc a kényszerkeverőben 
(lapátos keverőgépben). 

 
ÚTMUTATÁSOK 

 
A MasterMatrix speciális tulajdonságai MasterGlenium 
folyósító adalékszerrel kombinálva érvényesül optimális 
módon. 
Szedimentációval szemben stabil, öntömörödő beton 
(Smart Dynamic Concrete - SDC) előállításához minden 
esetben szükség van MasterGlenium folyósító 
adalékszerrel történő kombinálásra. 
A MasterMatrix adalékszer nem alkalmazható naftalin 
bázisú folyósítószerekkel együtt! 

 
ADAGOLÁS 

 
a cementsúlyra számított kb. 0,45 % (kb. 1,5 liter/m³) 
Az optimális adagolási mennyiséget az alkalmazandó 
betonreceptúrával végzett próbakeverésekkel kell 
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meghatározni. Speciális megbízások esetén ettől eltérő 
adagolási mennyiségekre lehet szükség. 
 
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 

 
Kérjük, a veszélyességi, biztonsági és hulladékkezelési 
útmutatásoknak nézzen utána az EK biztonsági 
adatlapon és a csomagolás címkéjén. 

 
CE TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 

 
Teljesítmény nyilatkozat hivatkozási száma: 30609432 
Kloridion-tartalom: max. 0,10 tömeg-%  
Alkálifémion-tartalom: max. 1,0 tömeg-%  
Korróziós tulajdonság: Csak olyan komponenseket 
tartalmaz, amelyek megfelelnek az ÖNORM EN 934-
1:2008, A.1 Függelék előírásainak  
Szétválasztás: teljesítve  
Nyomószilárdság: teljesítve  
Frissbeton levegőtartalma: teljesítve   
Veszélyes anyagok: NPD 
 
TÁROLÁSI FELTÉTELEK 

 
1 évig tárolható 
+5° C és +30° C közötti hőmérsékleten tárolandó 

    
KISZERELÉS Termékszám 
K 25 lt 57488505 

F 200 l 53335002 

C 1000 lt 57488399 
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Termékadatok  

Halmazállapot folyékony 

Szín barna 

Sűrűség 1,000-1,015 g/cm³ (+20° C-nál) 

pH-érték 7,5 +/-1 

Viszkozitás 500 +/-100 mPa*s (20 °C-nál) 

 
 
 

TM-sz: 864   Kiadás   2014.02.18. 
 
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.basf-cc.at), a "Termékek" menüpont 
alatt, a Letöltés gomb megnyomásával. Ezen kívül, érvényben van az Általános szerződési feltételeink aktuális változata 
is. 
 
 

BASF Performance Products GmbH - Betonadalékszerek üzletág 
A-8670 Krieglach, Roseggerstraße 101, Tel: 03855/2371, office.austria@basf.com, www.master-builders-
solutions.basf.at, sürgősségi telefonszám:+491802273112 

http://www.basf-cc.at/

