
 

CompactMASTER betoane și șape autocompactante se caracterizează prin rezistență, autocompactare și 
fluiditate, asigurând o turnare facilă, cu un grad mare de răspândire a materialului (până la 7m distanță 
orizontală, fără a fi necesare alte puncte de turnare în frontul de turnare). 

Elementele turnate cu betoane autocompactante, fără necesitatea vibrării, obținându-se practic zero 
segregări (fără goluri, defecte, sedimentări de agregate etc), constituie soluții din gama de vârf mondială, 
în astfel de construcții. 

Utilizarea acestora (precum beton simplu sau armat, prefabricat sau monolit, șape autocompactante etc), 
este recomandată în special pentru: 

• Elemente Arhitecturale (betoane aparente, cu suprafețe lise sau texturate, gri sau colorate), 
inclusiv forme parametrice tridimensionale. 

• Consolidări, reparații, extinderi. Reabilitări clădiri cu risc seismic ridicat. 

• Structuri de beton armat cu alcătuiri moderne și optimizate ca secțiuni, consumuri și costuri. 

Betoanele CompactMASTER au rezistențe la compresiune de la 25N/mm2 la 50 N/mm2 și proprietăți 
speciale, după caz, cerute elementelor subțiri sau masive, turnărilor în medii agresive, subterane, cu 
rezistență la sulfați, cloruri etc. 

Șapele CompactMASTER oferă, pe lângă avantajul autonivelării, proprietatea de autocompactare (fără 
goluri de aer oclus), rezultând o suprafață fină și plană, practic fără segregări. Armarea dispersă cu fibre 
contribuie la evitarea microfisurării din contracții și dilatații, permițând, după caz, obținerea unor 
suprafețe turnate mai mari (rapiditate în execuție), în spații diverse și cu sporirea rezistenței și 
durabilității. 

Șapa CompactMASTER autocompactantă pentru încalzire în pardoseală, ca exemplu, este unul dintre 
produsele cele mai apreciate, obținându-se o punere în operă rapidă și de calitate superioară a suprafeței 
fără riscul deteriorării accidentale a instalațiilor, cu un transfer termic mai eficient al sistemului de 
încălzire. 

Se obțin: 

1. Calitate superioară a suprafeței turnate (fără știrbituri, goluri de aer, fără conglomerări de agregate) 
rezultând aspectul estetic dorit și fără intervenții de reparații suplimentare. 

2. Eficientizare costuri: 

- mai puține puncte de turnare, fără vibrare 



- ocupă ușor spații înguste la turnare, inclusiv cu armare densă, cu asigurarea acoperirii de beton a 
armăturii. 

- fără costuri suplimentare din reparații de posibile defecte, fără segregări. 

- costuri reduse cu finisajele aplicate sau eliminarea lor prin utilizarea ca beton aparent. 

3. Precizie dimensională a elementelor turnate. Calitate asigurată pentru proiectant, constructor și 
beneficiar, cu dependență redusă față de condițiile de șantier sau spațiile de turnare. 

Recomandări exprese, cu “valoare adaugată”, pentru utilizarea CompactMASTER: 

- Forme arhitecturale deosebite, betoane aparente inclusiv cu amprentare matricială fină. 
- Structuri cu precizie dimensională, fără segregări și costuri reduse în execuție. Fără costuri de 

reparații betoane. 
- Consolidări și reabilitări clădiri cu Risc Seimic Ridicat. Extinderi structuri existente. 


