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Historia Działu Construction w Polsce

1999 rok
Założenie firmy i rozpoczęcie działalności
- otwarcie biura w Krakowie

2003 rok
Połączenie z koncernem Degussa
- poszerzenie portfolio produktowego

2006 rok
BASF największy producent chemiczny        
na świecie 

Woermann

Degussa

BASF

2014 rok
BASF wprowadza na 
rynek nową markę



30 marek zmienia się w jedną

Dawniej Od 14.02.2014

Pozzolith®

MASTERSEAL®

Masterflow®

Coniroof® 

Rheobuild®

CONIDECK®



Zakres marki Master Builders Solutions

Dodatki do cementu Domieszki do betonu
Rozwiązania dla 

budownictwa 
podziemnego

Zaprawy

PosadzkiHydroizolacje Uszczelnienia
Naprawa i ochrona 

betonu 



Produkty Master Builders Solutions                       
są sprzedawane do klienta końcowego

Admixtures Systems

Produkcja betonu towarowego

Prefabrykacja ciężka

Elementy drobnowymiarowe

Underground Construction Construction Systems

Zaprawy naprawcze i ochronne, Uszczelnienia

Systemy posadzkowe oraz UCRETE

Powłoki wodoszczelneMembrany wodoszczelne i przeciwogniowe

Beton natryskowy i powłoki zabezpieczające

Tunelowanie metodą TBM



Sektory aktywności                                                 
Master Builders Solutions w Polsce

Sektor infrastruktury energetycznej
Beton, prefabrykaty, uszczelnienia, podlewki do wiatraków

Sektor budownictwa przemysłowego
Beton, prefabrykaty, systemy naprawcze, membrany wodoszczelne

Sektor infrastruktury drogowo - kolejowej
Beton towarowy, prefabrykaty, systemy naprawcze, uszczelnienia

Sektor budownictwa podziemnego
Beton, prefabrykaty, kompletny system TBM, uszczelnienia

Sektor budownictwa mieszkaniowego
Beton towarowy, prefabrykaty, posadzki

Sektor budownictwa niemieszkaniowe
Beton towarowy, prefabrykaty, posadzki, membrany  wodoszczelne 

Innowacje: autoklawizowany beton komórkowy 
Domieszki przyśpieszające czas wstępnej pielęgnacji (oszczędność energii)

Innowacje: Samorozlewne podkłady podłogowe
Kompletne rozwiązanie: redukcja skurczu, upłynnienie i wydłużenie czasu obróbki  



Betony konstrukcyjne _ kiedyś
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Rzymskie Colosseum – 50 tys. widzów – AD 82

Pantheon – AD 127

Pont du Garde – A.D. 150



Betony konstrukcyjne _ kiedyś
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Współczesne betony konstrukcyjne
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Współczesne betony konstrukcyjne
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Definicja

Beton – kompozyt powstały ze zmieszania spoiwa (cementu) i 
wypełniacza (kruszywo) oraz ewentualnych domieszek nadających 
pożądane cechy. Jest jednym z najbardziej powszechnych materiałów 
budowlanych we współczesnym budownictwie.



Składniki

Cement – PN - EN 197-1

Kruszywo – PN – EN 12620

Dodatki

 Popiól lotny - PN – EN 450

 Pył krzemionkowy - PN – EN 13263

Domieszki - PN – EN 934

Woda

PN - EN 206-1

 Beton, Część 1.
 „Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność



Segmenty

Beton towarowy - konstrukcyjny

Masywy betonowe – fundamenty, konstrukcje wielkogabarytowe, 

Betony nawierzchniowe

Posadzki betonowe

Budownictwo mostowe

Beton architektoniczny

 Betony SCC, ASCC, BWW, BBWW, UHPC

Każdy z tych betonów wymaga indywidualnego podejścia 
do projektowania



Domieszki do betonu - wstęp

® = registered trademark of BASF Group in many countries

Domieszka do betonu: 

„materiał dodawany podczas wykonywania mieszanki betonowej, w ilości nie 
większej niż 5% masy cementu w betonie, w celu zmodyfikowania 
właściwości mieszanki betonowej i/lub stwardniałego betonu”

Modyfikatory betonu

Dodatki do betonudomieszki do betonu



Domieszki do betonu - wstęp

Dodawane podczas mieszania składników domieszki do betonu poprzez swoje 
chemiczne i/lub fizyczne działanie zmieniają właściwości świeżego i stwardniałego 
betonu takie jak: 

- Urabialność
- Czas urabialności
- Rozwój wytrzymałości
- Odporność na mróz itd..

Dozowanie maksymalnie 50 g/kg cementu (5% m.c.)



Kompleksowe rozwiązania dla 
budownictwa oferowane przez MBS

.

Domieszki do 
wyrobów 

wibroprasowanych

Master
Cast, Pel

Domieszki 
uplastyczniające

Domieszki upłynniające

Master
GleniumACE, GleniumSKY, Ease,
Sure HES, Polyheed, Rheobuild

Przyspieszajace i 
opóźniające 

Master
Pozzolith

X-SEED, SET

Master
Pozzolith

Domieszki 
Napowietrzające

Master
Air, Cell

Uszczelniające i 
ograniczające skurcz

Master
Life , Pel

Środki do 
pielęgnacji betonu

Master
Kure, Finish

Środki antyadhzyjne

Master
Finish

Master
Cast, Fiber, 

Finish, Matrix,
Roc

Zastosowania

specjalne



Redukcja wody

Przyśpieszanie 
wytrzymałości

Master
X-Seed

Napowietrzenie

Master
Air

Master
Glenium SKY

Master Builders Solutions                            
Segment – Beton Towarowy

Kontrola Reologii

Master
Matrix

Opóźnienie

Master
Set (RT)



Master Builders Solutions              
Segment – Beton Towarowy

Rozwiązanie Total Performance Control – MasterGlenium SKY

Silniejsza redukcja wody w celu poprawy trwałości

Szybsza hydratacja w celu zwiększenia szybkości 
wykonywania      konstrukcji

Dłuższe utrzymanie konsystencji (transport i 
wbudowanie)

Kontrola reologii betonu - łatwiejsze wypełnienie 
szalunków



MasterGlenium SKY seria 6xx

MasterGlenium SKY kontroluje dwie podstawowe własności 
które mają duże znaczenie dla betonu wysokiej jakości

Urabialność w czasie
& 

Redukcja współczynnika 

Woda/Cement



MasterGlenium SKY seria 6xx– korzyści z 
zastosowania dla producenta

Możliwość dostarczenia wysokiej jakości mieszanki w każdym miejscu i czasie

 wyższa elastyczność

 bezpieczny transport – uniknięcie redozowania domieszek na budowie

 Pewność co do jakości betonu – zachowanie konsystencji betoniarnia - budowa

Produkcja betonów o niskim w/c

Jedna technologia/produkt do wszystkich zastosowań

 optymalizacja stanów magazynowych

 łatwiejsza logistyka

 mniejsze inwestycje w zbiorniki, pompy itp..

Optymalizacja kosztów przez:

 redukcję kosztów cementu

 używanie niższych klas cementu

 optymalizacja receptur mieszanek betonowych



MasterGlenium SKY seria 6xx – korzyści z 
zastosowania dla budowy i inżynierów
Łatwiejsze wbudowanie mieszanki betonowej i większe 
wytrzymałości początkowe

Lepsza powierzchnia betonu, łatwiejsze rozszalowanie

Gwarancja jakości betonu na budowie taka sam jak na węźle 
betoniarskim

Mniej reklamacji związanych z utrata jakości w transporcie

Pewność, że beton spełnia zaprojektowane wymagania

Wysokiej jakości beton o podwyższonej trwałości

 Rozszerzona gwarancja

 Mniej napraw betonu

 Całościowo poprawiona ekonomika przedsięwzięcia

Niskie w/c w kombinacji z długa urabialnością pozwala 
dostarczyć beton możliwy do wbudowania w szalunki z bardzo 
gęstym zbrojeniem



Master Builders Solutions              
Segment – Beton Towarowy

MasterMATRIX
®
- to VMA ostatniej generacji zapewniający wyjątkową 

łatwość produkcji betonów wysokiej płynności. Centralny punkt naszej 
technologicznej innowacji - Smart Dynamic Concrete

TM
oferuje 

następujące korzyści:

Ekonomiczne - oszczędność pyłu, łatwość produkcji
aż do 40% szybsze wbudowanie, 
pięciokrotnie wyższa wydajność wbudowania

Ekologiczne - mniej pyłów, mniej CO2, wyższa trwałość

Ergonomiczne - brak wibracji, brak hałasu, niska kleistość

MasterMATRIX dodaje wartości do betonu i przenosi rynek producentów 
betonu na wyższy poziom zaawansowania w praktyce budowlanej.



MasterMatrix

Innowacyjny system

Solidna mieszanka o zawartości cząstek 
drobnych  < 380kg/m3

Specjalnie opracowany do systemu 
polimer MasterGlenium SKY

Jedyna w swoim rodzaju, najnowsza 
technologia VMA o samo -organizujących 
się cząstkach zapewniająca niezwykle 
wysoką wytrzymałość betonu

• Rozwiązanie problemu

Samo-
zagęszczalość Wytrzymałość

Oszczędność
kosztów

Beton tradycyjnie 
wibrowany 
(TVC)

Beton 
samo-utwardzany
(SCC)

Solidna 

mieszanka

Niska lepkość

Atrakcyjna 

cena

Brak wibracji

Dużą 

niestabilość

Duża 

lepkość

SDC



Master Builders Solutions               
Segment – Beton towarowy 



Master Builders Solutions               
Segment – Beton towarowy 



Nasze domieszki przesuwają granice 
„niemożliwości”

541m
One World 

Trade Center

632m
Shanghai Tower

828m
Burj Khalifa

1000m
Kingdom Tower

(w budowie)

508m
Taipei 101

601m
Makkah Royal 
Clock Tower

Master Builders Solutions jest wybranym partnerem dla najbardziej wymagających projektów. Na
przykład wszystkie wieżowce na świecie powyżej 500 m wysokości zbudowane są z wykorzystaniem
naszych domieszek.



Redukcja wody Przyśpieszanie 
wytrzymałości

Master
X-Seed

Wodoodporność

Master
Pel

Master
Glenium ACE

Master Builders Solutions               
Segment – Prefabrykacja

Wibroprasowanie

Master
Cast

Trwałość

Master
Live



Rozwiązania dla prefabrykacji – MasterGlenium ACE, 
MasterSure HES oraz MasterEase

Molekuły polimerów ACE, HES i EASE - ulegają szybkiej adsorpcji na 
powierzchni ziaren cementu i z dużą siłą dyspergują poszczególne jego 
cząstki.  Wyjątkowa, chroniona patentami struktura molekularna ACE, 
HES i EASE umożliwia reakcję z wodą większej powierzchni ziaren 
cementu.

W rezultacie znacznie wcześniej uzyskujemy ciepło hydratacji , co z 
kolei przyspiesza powstawanie produktów hydratacji. W konsekwencji 
wysoką wytrzymałość otrzymujemy  już w bardzo wczesnej fazie. 
Zaletę tę można wykorzystać nawet przy niskich temperaturach.

Rozwiązanie te pozwalają wyeliminować wibracje, jak również 
ograniczyć zużycie energii i koszty robocizny. Poprawia się również 
trwałość samego betonu.

Mówimy tutaj o minimalnym nakładzie energii zużywanej w procesie 
produkcji prefabrykatów (nie tylko paliwa kopalne i elektryczność, ale 
również robociznę bezpośrednią, zużyte materiały i wydajność 
produkcji).



Rozwiązania dla prefabrykacji – MasterGlenium ACE, 
MasterSure HES oraz MasterEase

Molekuły ACE, HES i EASE znacznie poprawia kinetykę hydratacji bez 
zaburzania morfologii hydratu. Naturalne ciepło egzotermiczne 
wytwarzane w pierwszych kilku godzinach jest w stanie przyspieszyć 
procesy krystalizacji, co przekłada się na szybsze uzyskanie 
wytrzymałości. Pozwalają skrócić cykl produkcji nawet dwukrotnie!

Polimery ACE, HES i EASE pozwalają ograniczyć lub całkowicie 
wyeliminować zewnętrzne źródła energii niezbędne do pielęgnacji 
cieplnej. W ten sposób oszczędzamy nie tylko pieniądze, wpływamy 
również na trwałość betonu poprzez eliminację mikropęknięć 
związanych z pielęgnacją cieplną.

Stopień upłynnienia przy zastosowaniu polimerów ACE, HES lub EASE 
umożliwia wytwarzanie reodynamicznych lub samozagęszczalnych
mieszanek betonowych. Oznacza to całkowite wyeliminowanie lub 
znaczne ograniczenie energii i uciążliwości jakie niesie z sobą 
konieczność wibracji betonu. 



Koncepcja Crystal Speed Hardening
- Master X-Seed

31

Schematyczny widok powstawania fazy CSH

Woda Cement CSH 

Schemat kryształów CSH 
w roztworze cementu i wody

Podczas standardowej hydratacji cementu główne fazy klinkieru C3S i 
C2S reagują z wodą, tworząc uwodnione krzemiany wapnia (CSH) oraz 
wodorotlenek wapnia.

Zarodkowanie kryształów CSH jest reakcją egzotermiczną (na 
powierzchni cementu) i aby mogło się rozpocząć, reakcja musi pokonać 
pewną barierę energetyczną.

Domieszka Master X-Seed będąca nanocząsteczkową zawiesiną 
syntetycznych kryształów CSH po dodaniu do betonu spełnia funkcję 
materiału szczepiennego

Zhydratyzowany zaczyn cementowy modyfikowany Master X-Seed nie 
wykazuje żadnych różnic mikrostrukturalnych w porównaniu ze 
standardowym, zaczynem cementowym. 

Dzięki mechanizmowi silnego zaszczepiania procesu krystalizacji w 
strukturze mieszanki, Master X-Seed umożliwia uzyskanie wysokich 
wytrzymałości już w bardzo wczesnej fazie twardnienia (6 - 12 godzin).



Nowe domieszki zmniejszające lepkość mieszanek 
betonowych

Wprowadzone w latach 80 PCE są najwyższej jakości domieszkami 
(efektywność, reologia, uniwersalność) 

Różne PCE zapewniają różną Reologię w oparciu o ich różną strukturę 
cząsteczkową

Dalsza poprawa reologii betonu jest ograniczona chemią polimeru i jej 
oddziaływaniem z cementem.

Jak zachować wszystkie zalety PCE, pokonując ograniczenia lepkości 
betonu?



PAE - Łączenie najlepszych cech z dwóch światów 
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Niska lepkość

Uniwersalność

Bardzo duża redukcja wody
Wysokie wytrzymałości 
wczesne

33

Odpychanie elektrostatyczne

Steryczne odpychanie

BNS PCE

Odpychanie elektrostatyczne

Odpychanie elektrostatyczne

Steryczne odpychanie 

Elastyczne oddzaiływanie

Elastyczne oddziaływanie

Uniwersalność

Poprawiona pompowalność

Ograniczenie przebarwień z 
popiołu lotnego



Rozwiązania dla betonu o niskiej lepkości 
Wyzwanie

Beton o niskim współczynniku w/c ma mały wpływ na 
środowisko, ale często jest też szorstki, lepki a zatem trudny do 
pompowania i obróbki

Nasze rozwiązania

 MasterEase® superplasyfikator – niska lepkość mieszanki 
betonowej

 Możliwość pompowania mieszanki na duże wysokości

 dla betonu o niskiej lepkości (zmniejszenie ciśnienia 
pompowania nawet o 30%)

Korzyści

 Wyższa wydajność i lepsza trwałość: zachowują urabialność
i doskonała reologię betonu nawet przy niskim w/c, 

 Redukcja CO2 do środowiska

 Oszczędność czasu i kosztów dzięki łatwemu procesowi 
układania, zacierania, pompowania i wykańczania.
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Wyzwania dla Reologii:
Pompowanie i wbudowanie
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Niska lepkość betonu jest szczególnie korzystna dla pompowania 
mieszanki betonowej. Niższe ciśnienie pompy może przełożyć się na 
szybsze pompowanie i większą odległość pompowania

Pompowanie betonu Wbudowywanie i 
wykańczanie powierzchni



Wyzwania dla Reologii:
Wykańczanie powierzchni

 Niska lepkość betonu sprawia, że wykańczanie i wygładzania
powierzchni jest łatwiejsze i co za tym idzie szybsze. Zwiększa to
wydajność pracy na budowie.



Wyzwania dla Reologii:
Poprawa jakości i powierzchni

 Słaba Reologia i kleisty beton o dużej lepkości może prowadzić do 
powstawanie defektów i nadmiernej wibracji. Rezultatem tego jest 
słaba jakość powierzchni betonu.



Badania betonu

L-BoxL-BoxL-Box

Slump Flow & t500Slump Flow & t500Slump Flow & t500

V-funnelV-funnelV-funnel



Badania betonu

L-BoxL-BoxL-Box
Slump Flow & 

t500
Slump Flow & 

t500
Slump Flow & 

t500

V-funnelV-funnelV-funnel



L - box
PCE 1,4% MasterEase 1,5%



t500



V-Funnel
PCE 1,4% MasterEase 1,5%



Korzyści i zalety z zastosowania MasterEase
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Wyzwania

Zatkany rurociąg

Rozwiązania

Redukcja ciśnienia pompowania & tarcie

Zmniejszona lepkość plastyczna 
prowadzi do mniejszej ścieralności

 Oszczędność na rurach i kosztach 
pracy

 Dłuższe przerwy serwisowe



Korzyści i zalety z zastosowania MasterEase

Niższa lepkość prowadzi do łatwego 
wygładzania powierzchni!

 Szczególnie ważna zaleta przy dużych 
elementach prefabrykowanych

 Łatwy i szybki czas obróbki mieszanki 
betonowej

 Wysokie wytrzymałości wczesne przy 
długim czasie urabialności

Łatwe i szybkie wbudowanie i wykańczanie

Wyzwanie

Długie godziny pracy & wykańczanie 
powierzchni

Rozwiązanie

Łatwiejsze wibrowanie



Korzyści i zalety z zastosowania MasterEase
Wysokiej jakości powierzchnia
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Wyzwanie

Powierzchnia betonu architektonicznego

Rozwiązanie

Doskonałe wypełnienie deskowania

Niska lepkość prowadzi do 
perfekcyjnego wypełnienia 
deskowania

 Mniejsze wady w wyglądzie 
powierzchni

 Bardzo dobre ograniczenie 
przebarwień z popiołu lotnego 



Korzyści i zalety z zastosowania MasterEase
Wysokiej jakości powierzchnia
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Standard PCE MasterEase

Wyzwanie

Plamy powierzchniowe z popiołu lotnego

Rozwiązanie

Lepsze ujednorodnienie mieszanki
betonowej

 Ograniczenie przebarwień z 
popiołu lotnego

 Różna zawartość niespalonych 
części węgla z popiołu lotnego



Podsumowanie

W oparciu o przeprowadzone badania w skali laboratoryjnej, a następnie ich 
przemysłową weryfikację, można stwierdzić, że uzasadnione jest stosowanie 
nowych domieszek w budownictwie wysokościowym oraz inżynieryjnym 
(BWW i SCC), gdzie przy wysokich klasach betonu i niskim w/c lepkość 
mieszanki jest decydującym faktorem wpływającym na jakość betonu, tempo 
wbudowania, odległość, wysokość i ciśnienie pompowania oraz żywotność 
sprzętu.

Zastosowanie nowej technologii domieszkowej w produkcji betonu stanowi 
ważną alternatywę dla producenta betonu jak i firm wykonawczych które z 
tym materiałem pracują.

Nowe domieszki MasterEase oparte na polimerach PAE są specjalnie 
zaprojektowane w celu zapewnienia niskiej lepkości przy zachowaniu 
wysokiej stabilności mieszanek betonowych oraz zapewniają łatwość 
pompowania, układania i wykańczania betonu nawet w przypadku 
wymagających mieszanek betonowych.



Budowa nawierzchni z betonu cementowego z 
eksponowanym kruszywem
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Wbudowanie mieszanki betonowej



Budowa nawierzchni z betonu cementowego z 
eksponowanym kruszywem
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Wbudowanie mieszanki betonowej i dyblowanie



Budowa nawierzchni z betonu cementowego z 
eksponowanym kruszywem
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Wbudowanie mieszanki betonowej tzw. wałek



Budowa nawierzchni z betonu cementowego z 

eksponowanym kruszywem
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Wbudowanie mieszanki betonowej



Budowa nawierzchni z betonu cementowego z 
eksponowanym kruszywem
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Wykonanie powierzchni modelatorem



Budowa nawierzchni z betonu cementowego z 
eksponowanym kruszywem
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Natryskiwanie opóźniacza



Budowa nawierzchni z betonu cementowego z 
eksponowanym kruszywem
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Nawierzchnia betonowa po aplikacji opóźniacza



Budowa nawierzchni z betonu cementowego z 
eksponowanym kruszywem
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Wymiatanie nawierzchni 



Budowa nawierzchni z betonu cementowego z 
eksponowanym kruszywem
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Wymiatanie nawierzchni 



Budowa nawierzchni z betonu cementowego z 
eksponowanym kruszywem
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Nacinanie nawierzchni 



Budowa nawierzchni z betonu cementowego z 
eksponowanym kruszywem
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Gotowa nawierzchnia betonu z betonu z odsłoniętym kruszywem 
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Dziękuję za uwagę

Konrad Grzesiak
Master Builders Solutions
Ul. Kazimierza Wielkiego 58 
32-400 Myślenice
konrad.grzesiak@basf.com
604-916-420
https://www.master-builders-solutions.com/pl-pl



Wszelkie informacje o Stowarzyszeniu 
znajdziecie Państwo na stronie

www.spchb.pl

Zapraszamy! 


