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A termék leírása 

 
A MasterGlenium SKY 777 egy polikarboxilát-éter (PCE) 
hatóanyagú betonfolyósító adalékszer. 
 
A PCE bázisú folyósító adalékszerek hatásjellemzői 
beállíthatók az adott alkalmazásokhoz, a különböző 
célra szolgáló PCE bázistípusok célzott kiválasztásával.  
 
A PCE bázistípusok eltérő molekulaszerkezettel 
rendelkeznek.  A módosítható paraméterek a 
monomerek fajtái a főláncban, a főláncok hosszúsága, a 
negatív töltések száma a főláncokban (töltések 
sűrűsége), az oldalláncok felépítése és az oldalláncok 
hosszúsága a főlánchoz viszonyítva. 
 
A PCE bázistípusok célzott kiválasztása és megfelelő 
összetétele lehetővé teszi minden egyes 
cementtípushoz és kívánt hatásjellemzőhöz (folyósító 
hatás; konzisztencia megtartás) az optimális folyósító 
adalékszer kialakítását. 
 
A MasterGlenium SKY 777 esetében ezek a lehetőségek 
hatékony módon valósulnak meg. A fejlesztés 
eredménye egy univerzális folyósító adalékszer, amely 
optimálisan alkalmazható a transzportbetonokhoz.  
 
A MasterGlenium SKY 777 teljesítményére jellemző a 
kiváló folyósító tulajdonság és a jó konzisztenciatartás a 
beton elkészítését követő 90 percig, és mindez nem 
gyakorol negatív hatást a szilárdság korai kialakulására. 
A hatóanyag koncentráció úgy van kiválasztva, hogy a 
nagy adagolóablak biztosítva legyen. 
 
A MasterGlenium SKY 777 adalékszerrel készített beton 
határozottan robosztusabb, érzéketlenebb a kötőanyag 
tulajdonságainak ingadozásaira (különböző összetételű 
cementek). 

 
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK 

 
• Transzportbeton 

 
ELŐNYÖK 

 
a transzportbeton-gyártók számára 
 
• jól irányítható folyósító hatás 
• nagy adagolóablak 
• nagymértékű vízmegtakarítás lehetséges 
• alacsony víz/cement tényező 
• optimalizált kötőanyag tartalmak 
• sokféle alkalmazási lehetőség 
• kiváló strapabírás, robosztusság (cementingadozások 
esetén) 
• frissbetonnál csekély konzisztencia-vesztés 

• magas korai és végső szilárdságok 
 
a betonkivitelezők számára 
 
• csekély konzisztencia-vesztés 
• korai szilárdság kialakulása nem lassul 
• beton ragacsossága alacsony 

 
BEDOLGOZÁS 

 
A MasterGlenium SKY 777 adalékszert a keverővíz 
hozzáadásának befejezését követően kell a lapátos 
keverőgépbe adagolni. A keverési idő minimum 1 perc. 
Tilos a száraz elegybe adagolni. 
Betonkeverő gépkocsiba történő adagolásnál m³-ként 1 
percig kell keverni, a keverődob teljes fordulatszámon 
történő működtetése esetén. A minimális keverési idő 5 
perc. 
Légpórusképző szerrel való kombinálás esetén előzetes 
minta készítését javasoljuk. 
 
Megjegyzés: A MasterGlenium SKY 777 adalékszer nem 
kombinálható naftalin tartalmú folyósítószerekkel. 
 
ÚTMUTATÁSOK 

 
Anyagmozgatás: 
 
Olyan szivattyúkkal történő mozgatás esetén, amelyek a 
konstrukciójukból adódóan jelentős nyíróhatást fejtenek 
ki, a polikarboxilát bázisú folyósítószerek 
molekulaszerkezete megváltozhat, ami negatív irányban 
befolyásolhatja az adalékszer teljesítőképességét. 
 
A centrifugális erővel működő szivattyúk 
(centrifugálszivattyúk, szivattyúrudak, merülőszivattyúk) 
nem javasoltak a polikarboxilát bázisú folyósítószerek 
szállítására. 
 
A kiszorító-szivattyúk (membránszivattyúk, fogaskerekes 
szivattyúk, perisztaltikus szivattyúk, excenteres 
csavarszivattyúk, munkakerekes szivattyúk) kisebb 
nyíróhatást okoznak a szállítandó anyagban, ezért 
javasolhatók a polikarboxilát bázisú folyósító 
adalékszerek szállítására. 
 
Polikarboxilát bázisú folyósítószerek és vasoxid 
festékpigmentek kombinálása esetén a frissbetonban 
emelkedhet a mesterséges légpórusok aránya. 

 
ADAGOLÁS 

 
Javasolt adagolási mennyiség: 
0,3 % - 2,0 % a cementsúlyra vetítve 
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BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK 

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

 
TÁROLÁSI FELTÉTELEK 

 
1 évig tárolható 
+5° C és +30° C közötti hőmérsékleten tárolandó 
Homogenizálás használat előtt; a fagyott anyagot lassan 
fel kell melegíteni, utána egyneművé kell tenni 

    
KISZERELÉS Termékszám 
C 1000 kg 50326611 

F 220 kg 50326620 

K 25 kg 50326632 
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Termékadatok  

Halmazállapot: folyékony 

Szín barna 

Sűrűség +20 °C esetén 1,04 g/cm³ +/-0,02  

pH-érték 5,5 +/-1,0 
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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-
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