
• Szulfátálló kötőanyag
A mezőgazdasági, valamint az 
agresszív talajkörnyezetbe, vagy 
talajvízbe épített mélyépítési 
betonszerkezetek (pl. alapozások) 
fokozottan ki vannak téve a szulfátos 
korrózió kockázatának (pl. vasszulfid, 
vagy taumazit hatás).  
Az AgriMaster a felhasználási területtől 
függően készülhet szulfátálló, vagy 
mérsékelten szulfátálló cement 
felhasználásával.

• Nagy tömegű betonozás
A szulfátálló cementek egyben kis 
hőfejlesztésű cementek is. Emiatt 
különösen alkalmasak nagy tömegű 
betonozások esetében.

• Magas tömörség
Az AgriMaster tömörséget fokozó 
adalékszerek (pl. Penetron, HTD) 
felhasználásával készül, ezzel biztosítva,  
hogy a szulfátkorróziót okozó 
részecskék  
ne tudjanak behatolni és reakcióba 
lépni a beton kötőanyagával.

• Magas szilárdság
Az AgriMaster nyomószilárdsága a 
magas tömörsége és a szabványi 
előírások betartása miatt a normál 
betonokénál magasabb (min. C30/37).

• Könnyű bedolgozhatóság
Az AgriMaster konzisztenciája a 
kivitelezés ideje alatt számottevően 
nem változik, és az ismert 
technológiákkal könnyen és 
biztonságosan bedolgozható.

• Hosszú élettartam
Mivel az AgriMasterrel készített 
mezőgazdasági, vagy agresszív 
talajkörnyezetbe épített szerkezetek 
hosszú időn keresztül károsodás nélkül 
ellenállnak a szulfát okozta korróziónak, 
ezzel a javítási és karbantartási 
költségek nagymértékben csökkennek, 
vagy akár teljesen megtakaríthatóak.

Meggátolja a beton korai károsodását
az AgriMaster előnyei

AgriMaster
a szulfátálló beton
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• Az AgriMaster magas tömörségének és 
a szulfátálló cement alkalmazásának 
köszönhetően bármilyen 
mezőgazdasági, vagy agresszív 
talajkörnyezetbe kerülő betonszerkezet 
építéséhez kiválóan alkalmas.

• Az AgriMaster a kis hőfejlesztése miatt 
felhasználható nagy tömegű, illetve 
sugárvédő betonokhoz is.

• Szulfátálló betonok jól alkalmazhatóak 
az előregyártásban is.

• A szükséges tömörség elérése 
érdekében nem elegendő, hogy az 
AgriMaster anyagában tömör és 
szulfátálló. Kiemelt figyelmet kell 
fordítani a helyszínen a tömörítési 
előírások betartására is. Vibrálási idő 
egy helyen legalább 10-20 mp legyen.

• A megfelelő szulfátállóság érdekében 
kiemelt figyelmet kell fordítani a beton 
utókezelésére is, hogy a megszilárdult 
szerkezet repedésmentes maradjon.

Speciális megoldások felsőfokon
az AgriMaster alkalmazási területei

AgriMaster
jótanácsok a kivitelezéshez

Felhívjuk figyelmét, hogy a kiadványban szereplő információk csupán általános 
tájékoztatást adnak a lehetséges felhasználási területekről. A konkrét kivitelezést 
megelőzően minden esetben kérje tervezőmérnök vagy statikus segítségét!


