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A TERMÉK LEÍRÁSA 
 
A Master X-Seed 100 folyékony készítményben lévő, 
szintetikusan előállított kristálycsírákból áll, s a 
készítmény a beton korai szilárdságváltozását a 6-12 óra 
közötti tartományban lényegesen növeli.  
 
Az egyedülálló és innovatív "Seeding-technológiára" 
alapozva a korai szilárdságváltozásban esszenciális 
kalcium-szilikát-hidrát kristályok növekedése erősen 
felgyorsul.  
 
A Master X-Seed 100 a beton korai szilárdságváltozását 
minden hőmérséklet-tartományban megnöveli, 
betongőzölés mellett is.  
 
A hagyományos gyorsítási módszerektől eltérően, a 
különleges hatásmódnak köszönhetően a korai 
szilárdság jelentősen megnő anélkül, hogy a 
végszilárdság és a beton tartóssága csökkenne.  
 
Crystal Speed Hardening: 
 
A Master X-Seed 100 a BASF Crystal Speed Hardening 
koncepciójának fő alkotóeleme.  
 
Új koncepciónk - a Crystal Seeding  technológia - 
felülmúlja a betonszakma fő igényeinek összes meglévő 
megoldását és teljesítőképességüket még nagyobbá 
teszi : 
 
• Hatékony folyamatok 
• Energia-megtakarítás 
• Anyagoptimalizálás 
• High-Tech-követelmények 
 
A MasterX-Seed 100 hatásának lehetséges 
megvalósulási potenciálja:  
 
• magasabb korai szilárdság azonos hőmérséklet mellett 
• azonos korai szilárdság alacsonyabb hőmérséklet 
mellett 
• azonos korai szilárdság hőkezelés nélkül 
• azonos korai szilárdság "lassabb" cementtel 
• azonos korai szilárdság magasabb víz/beton-értéknél 
 
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK 

 
• Előre gyártott betonelemek gyára 
 
ELŐNYÖK: 

 
• Nagyobb korai szilárdság az összes hőmérséklet-
tartományban 
• A termelési kapacitás rugalmas adaptációja 
• Több termelési ciklus lehetséges 
• Korábbi kizsaluzás lehetséges 
• A zsaluzat hatékonyabb használata 
• Fűtési költségek csökkentése 
• A "lassabb" cementtípusok használata lehetséges 
• Nincs negatív befolyás a végszilárdságra 
• Nincs negatív befolyás a tartósságra 
• Csökkenti a  CO2-kibocsátást 
 
FELDOLGOZÁS 

 
A Master X-Seed 100 szert a kényszerkeverőbe kell 
adagolni.  A keverési időnek biztosítania kell a betonban 
történő jó elosztást.  
 
ADAGOLÁS 

 
Javasolt adagolási tartomány:  a cementsúly 2-4 %-a.  
 
BIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÁSOK 
 
A veszélyre, biztonságra és ártalmatlanításra vonatkozó 
tájékoztatásokat az EK biztonsági adatlap és az 
edényzeten lévő címke tartalmazza. 
 
TÁJÉKOZTATÁSOK 
 
A Master X-Seed 100 teljesen kompatibilis a BASF már 
meghonosodott betonadalékszer-technológiáival, mint pl. 
a Zéró Energiarendszer ™ a MasterGlenium ACE 
szerrel és a Smart Dynamic Concrete ™ a MasterMatrix 
SDC szerrel.  
A Master X-Seed 100 nem használható a naftalin-
szulfonát alapú folyósítószerekkel kombinálva, mivel ott 
az ún. "Slump-Kill" hatás lép fel.  
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CE TELJESÍTÉNYNYILATKOZAT 
 
A teljesítménynyilatkozat hivatkozási száma: 30589187  
Kloridtartalom: max. 0,10 tf-%  
Alkália-tartalom: max. 4,0 tf-% 
Nitráttartalom: max. 10,0 tf-%  
Korróziós viselkedés: Csak az ÖNORM EN 934-1:2008,  
A.1 és A.2 függelék szerinti alkotókat tartalmaz. 
A frissbeton levegőtartalma: teljesült 
Nyomó szilárdság: teljesült  
Veszélyes anyagok: nincs definiált 
teljesítménykövetelmény 
 
TÁROLÁSI FELTÉTELEK 
 
6 hónapig tárolható. 
Tárolás: +5° C és +30° C között. 
A fagyott vagy túlhűlt anyagot lassan kell felmelegíteni 
és homogenizálni kell.  
    
SZÁLLÍTÁSI FORMA Cikkszám 
K 25 kg 50123136 
F 210 kg 50120831 
C 1150 kg 50344568 
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Termékadatok  

Halmazállapot: diszperzió 

Szín: fehér 

Sűrűség: 1,135 g/cm³ +/-0,03, 20 °C-on 

pH-érték: 11,5 +/-1,0 
 
 
 

TM-Nr: 1023  Kiadás: 2014. 02. 18. 
 
Jogi tájékoztatás 
A jelen műszaki adatlap éppúgy, mint egyéb műszaki tájékoztatásaink és felvilágosításaink is, kizárólag a jelen termék 
adottságainak, valamint feldolgozási és alkalmazási lehetőségeinek leírását szolgálja. Azonban nem az a jelentősége, 
hogy a termék bizonyos tulajdonságait, valamint azok alkalmasságát a felhasználási célja megígérje, és a leírás nem is 
tartalmaz teljes használati utasítást. Mivel a műszaki adatlapjaink módosításának jogát fenntartjuk, a vevő feladata, hogy 
meggyőződjön arról, hogy mindenkor az aktuális műszaki adatlappal rendelkezik-e. Az aktuális műszaki adatlapok a 
telephelyeinken kérhetők, vagy a weboldalunkról (www.basf-cc.at) a "Termékek" kategóriában letölthetők. Ezen felül az 
aktuális, általános üzleti feltételeink érvényesek. 
 
 

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


