
 
 

HiperMASTER beton de înaltă rezistență reprezință unul dintre produsele utilizate în 
tehnologii de vârf în construcții și în soluții ingineresti deosebite de cele uzuale, optime în 
structurile foarte înalte, cu deschideri mari și foarte mari și în special în zonele cu risc seismic 
ridicat. 
 
HiperMASTER beton de înaltă rezistență prezintă betoane cu caracteristici din clase de 
rezistență în afara gamei de uz general, adică C40/50 până la C100/115 N/mm2, opțional 
armate cu fibre, adăugând valoare atât proiectului, execuției structurii în sine, cât și 
beneficiarilor. Aceștia vor putea utiliza o clădire ultra modernă în condiții foarte ridicate de 
siguranță structurală și implicit asigurarea vieții umane. 
 
În mod deosebit, clasele de consistență ale rețetelor CRH pentru HiperMASTER beton de 
înaltă rezistență, combină o fluiditate ridicată (S4 sau S5) cu un raport scăzut Apă/Ciment, 
asigurând dozajele de ciment necesare rezistențelor foarte mari și o compactitate mult 
superioară, reprezintă câteva aspecte ale succesului unei cercetări și dezvoltări continue 
pentru produse de vârf. 
 
De regulă, calculul ingineresc cu HiperMASTER beton de înaltă rezistență permite o 
optimizare a structurilor în sensul volumelor și secțiunilor de beton necesare elementelor de 
rezistență (stâlpi, planșee, diafragme, radiere, casete, grinzi etc), dar și privind gradul armării 
și dimensionarea acesteia. 
 
Beneficii: 
 

- siguranța vieții în utilizarea unor clădiri ultra moderne (clădiri foarte înalte, cu forme 
geometrice diferite, amplasate în diverse condiții de fundare, etc),  

- costuri reduse de investiție privind consumul de beton, fier-beton de armare, 
incluzând materiale, transport, manoperă, logistică aprovizionare, depozitare, etc, 

- elemente structurale și arhitecturale dificile realizate la un nivel superior de calitate 
și siguranță, 

- beton mult mai compact, cu rezistență superioară la penetrarea apei, carbonatare, 
etc. 
 

Acestora li se adaugă aspecte de detaliu dar usor cuantificabile în bani, sănătate, bunăstare 
și grijă față de un viitor construit sustenabil: 
 

- suprafețe construite reduse, cu economii în costurile de autorizare și cu respectarea 
gradului de ocupare a terenului, important și limitativ în multe situații, 

- suprafețe utile sporite, permițând un confort de locuire superior și/sau beneficii 
directe ale valorilor imobiliare (clădiri birouri-turn, hoteluri, sedii de firme, etc), 



- se pot realiza mai ușor structuri spațiale mari, din beton armat (HiperMASTER beton 
de înaltă rezistență), permițând printr-un design sustenabil inovator, obținerea de 
punctaje de certificare clădiri “verzi” (LEED, BREEAM etc), atât în ceea ce privește 
structura - asigurarea siguranței la seism, cât și privind eficiența energetică (sisteme 
de coloane tubulare, planșee curbe din beton, etc), și nu în ultimul rând capacitatea 
de reconversie ulterioară a clădirii, reutilizarea/reciclarea panourilor, etc, 

- reducerea transporturilor de materiale de construcții cu reducerea combustibilului 
consumat și a emisiilor poluante, 

- economii în costurile de închiriere a utilajelor și echipamentelor de transport și 
execuție. 

 


