
 
 

TimeMASTER betoane și mortare cu priză controlată cuprind o serie de produse special concepute pentru 
asigurarea unor performanțe deosebite în situații speciale de șantier și soluționări de proiectare speciale, 
astfel: 
 

o Betoane TimeMASTER “încălzite”, pentru turnare pe timp friguros, asigurându-se o 
temperatura a betonului mai ridicată la livrare, cu rețetă special dezvoltată pentru utilizarea 
apei calde și a agregatelor preîncalzite în mix (compensarea efectelor temperaturilor scăzute 
din mediul ambiant). 

 
o Betoane TimeMASTER cu priză accelerată pentru o întărire mai rapidă și turnare pe timp 

friguros sau în situații tehnologice impuse ca durată de execuție. 
 

o Betoane TimeMASTER cu priză întarziată, pentru turnare pe timp calduros excesiv. 
Permite reacția chimică de hidratare a cimentului în mod corespunzător și obținerea 
rezistențelor caracteristice necesare la timpii preconizați, ameliorând influența temperaturilor 
ridicate de afară (pe durata transportului și în special al punerii în operă). 

 
o Beton TimeMASTER cu rezistențe inițiale mari (decofrare posibilă la 12 ore), cu întărire foarte 

rapidă (la o temperatură standard de 20 ◦C).  
Clase de rezistență de la C25/30 la C45/55 (N/mm2). Rezistența la compresiune la 24 de ore: 
minim 40% din clasa de rezistență proiectată a se obține la 28 zile (față de maxim 20% în cazul 
unui beton de uz general). 
Optime pentru turnări in situ ce necesită decofrari înainte de termenul obișnuit al betoanelor 
uzuale.  
Situații frecvente în lucrări cu un front de lucru mare și urgență în execuție, lucrări de reparații 
și refaceri structuri pentru echipamente și utilaje, structuri industriale, alte operațiuni 
tehnologice ce impun anumiți timpi de execuție sau reluarea unei activități pe amplasament, 
elemente în lucrări de epuismente etc. 
Recomandat pentru turnarea elementelor de beton armat prefabricat. 

 
o Mortare TimeMASTER cu priză întarziată (până la 1,5 zile), pentru zidării și tencuieli, gata 

preparate pentru utilizare, livrabile în huburi/containere specifice pentru șantier. 
Aplicarea poate fi executată inclusiv mecanizat, mod preferat în cazul fronturilor largi de lucru. 
Permite o aprovizionare avantajoasă (sursă unică, un singur material livrat) și o ergonomie a 
operațiunilor pe șantier (gata preparat), cu păstrarea timp de 36 de ore a performanțelor 
necesare, la calitatea superioară CRH. 
Nu atacă armătura, neconținând var.  
Asigură suprafețe uniforme de tencuieli, fiind un produs omogen, fabricat centralizat (în stația 
CRH). 


