
 

 

RheoMATRIX® 100 
Vysoce účinná přísada modifikující viskozitu (VMA) pro tekuté betony. 
 
Popis 
RheoMATRIX® 100  je inovovaná přísada. Je to vodní 
roztok syntetického kopolymeru s vysokou molekulární 
hmotností.  
Díky pečlivě a konkrétně cilenému mechanismu 
působení přísada RheoMATRIX® 100 ovlivňuje viskozitu 
směsi a zajišťuje tak správnou rovnováhu mezi tekutostí, 
průchodností  a odolností vůči segregaci – což jsou 
zjevně protikladné vlastnosti. Rovnováha ve směsi je 
narušena, pokud se tekutosti betonu dosahuje 
přidavkem vody. 
 
Smart Dynamic Construction 
Nová generace vysoce tekutých betonů 
 
RheoMATRIX® 100 je klíčovou součástí konceptu Smart 
dynamic Construction. 
Výhody: 

• Ekonomické: úspora jemných částic  
       (< 0,125 mm), proces ukládání je o 40%    

                rychlejší a produktivita ukládání je až 5 krát  
                vyšší. 

• Ekologické: méně jemných podílů – méně 
CO2, vyšší trvanlivost betonu. 

• Ergonomické: bez vibrování, bez hluku, 
nízká lepivost betonu. 

 
 
Použití 
RheoMATRIX® 100 optimalizuje betonovou směs, 
zvyšuje  viskozitu směsi, speciálně v případě:   

• SCC (samozhutnitelný beton) s nízkým podílem 
jemných částic  (< 0,125 mm). 

 
Vlastnosti a výhody 
RheoMATRIX® 100 nabízí následující výhody pro použití 
v betonové směsi: 

• Zabraňuje segregaci a krvácení. 
• Může být používán se všemi druhy cementu. 
• Nemá vliv na začátek tuhnutí. 
• Směs je méně citlivá na změny v množství 

přidané vody. 
 
Působení 
RheoMATRIX® 100 je kapalná přísada, která může být 
přidávána do betonu během míchání, společně  se 
záměsovou vodou.  To je zvlášť důležité pro dosažení 
maximální účinnosti. Pro maximální účonnost je vhodné 
míchání prodloužit do dosažení homogenní směsi. 
 

Dávkování 
RheoMATRIX® 100 je dávkován v závislosti na obsahu 
jemných podílů a doporučené dávkování je 0,1 – 1,5 % 
hmotnosti jemných podílů. Jiné dávkování může být 
doporoučeno vzhledem ke specifickým podmínkám na 
staveništi. V tomto případě se prosím obraťte na 
pracovníka firmy BASF Stavební hmoty Česká republika 
s.r.o. Před použitím  je nutné provést průkazní zkoušku 
dle ČSN EN 206 pro stanovení optimálních poměrů a 
dávkování. 
 
Kompatibilita 
RheoMATRIX® 100 je kompatibilní se všemi druhy 
cementů.   
Reologické vlastnosti RheoMATRIX® 100 optimálně 
ovlivňuje při současném použití superplastifikátoru 
GLENIUM®.  
RheoMATRIX® 100 není kompatibilní se 
superplastifikátory na bázi naftalensulfonátu. 
Pro výrobu vysoce tekutého betonu nebo SCC betonu je 
nutná kombinace superplastifikátou z řady  GLENIUM®, 
aby bylo dosaženo maximální účinnosti. 
 
Skladování 
Při skladování podle pokynů, v originálním neotevřeném 
obalu  je přípravek  použitelný minimálně po dobu 12 
měsíců. 
Skladujte  při teplotách nad 5oC.  Skladujte v suchu, 
chraňte před přímým slunečním zářením a vlivem 
extrémních teplot. Nedodržení doporučených 
skladovacích podmínek může způsobit předčasné 
zhoršení vlastností skladovaného přípravku. 
 
Bezpečnostní pokyny 
Při odborném  používání nejsou známy  žádné škodlivé 
účinky.  Při manipulaci s chemikálií dodržujte běžná 
bezpečnostní opatření. Používejte ochranné brýle a 
rukavice. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. 
RheoMATRIX® 100 je nehořlavý, netoxický, nedráždivý 
přípravek a není nebezpečným zbožím ve smyslu 
dopravních předpisů. 
Pokyny pro první pomoc,  bezpečnostní pokyny, pokyny 
pro odstraňování látky a obalů a další podrobné 
informace  jsou uvedeny v bezpečnostním listu, který 
zasíláme na vyžádání. 
 
Technické údaje   
- barva, skupenství              nahnědlá kapalina                                  
- hustota (při 20 °C):   1,0 - 1,02 g/cm3 

- hodnota pH (při 20 °C):     6 – 9 
- obsah chloridů:                  < 0,1 % 



 

 

 

 

Balení   
- sud 200 kg nebo 220 kg    
- kontejner 1 000 kg 
- volně ložené 
 

 
Technická podpora 
Příslušný spolupracovník firmy BASF Stavební hmoty 
Česká republika s.r.o. je Vám s dalšími informacemi a 
technickou podporou rád k dispozici. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dodatek: Údaje v tomto technickém listě vycházejí ze současného stavu znalostí a zkušeností. Vzhledem k různým vlivům při použití našich 
produktů není zpracovatel osvobozen od příslušného odzkoušení. Právně závazná garance jistých vlastností pro konkrétní případ použití 
není z tohoto technického listu vyvoditelná. Vstupní suroviny a produkty z nich vyrobené podléhají přísné podnikové kontrole. Všechny 
uvedené údaje jsou platné při běžných aplikacích. Záruku na kvalitu produktů lze převzít pouze v rámci dodacích a prodejních podmínek ne 
za skladování a další zpracování. Při řešení zvláštních úkolů Vám jsou k dispozici dlouholeté zkušenosti naší laboratoře a technického 
oddělení. 
BASF Stavební hmoty s.r.o. Severní Čechy  602 564 211

K Májovu 1244, 537 01 Chrudim Severovýchodní Čechy  721 732 856

tel.: +420/469 607 111 Západní Čechy  724 102 492 

fax: +420/469 607 112 Jižní Čechy  724 102 492

e-mail: info.cz@basf.com Střední Čechy (Praha)  602 564 211

www.basf-sh.cz Východní Čechy  721 732 856

Zákaznické oddělení: Střední Morava  602 437 585

tel.: +420/469 607 160 Jižní Morava  602 437 585

fax: +420/469 607 161 Severní Morava  602 437 585

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich výrobních listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. 
Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši poradu. Porada a doporučení jsou prováděny 
v rámci předsmluvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky. 

Vydání: březen 2008                       Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese www.basf-cc.cz                                  Novým vydáním ztrácí staré platnost.

 


