MasterFinish® 202
Solvent əsaslı, istifadəyə hazır, qəlib ayırıcı vasitə
MATERİALIN TƏQDİMATI
MasterFinish® 202, hava boşluqsuz, eyni
mənşəli, hamar beton səthi əldə etmək və
qəlibdən betonun asan şəkildə ayrılmasını
təmin etmək məqsədilə hazırlanmış qəlib
ayırıcı
vasitədir.
Qəliblərin
səthinə
MasterFinish® 202 püskürtmə üsulu ilə
çəkirlər.
MasterFinish®
202
qəlibdən
tez
çıxardılmasını və əldə olunan beton səthinin
təmizliyini təmin etmək üçün, tökülmə üsullu
betonlarda istifadə olunan taxta, dəmir və
plastikdən hazırlanmış müxtəlif səthə malik
qəliblərə çəkmək üçün xüsusi hazırlanmış
tərkibdir.
TƏTBİQ SAHƏSİ:
• Armaturlu beton istehsalında.
ÜSTÜNLÜKLƏRİ
MasterFinish® 202 emal olunmuş beton
səthlərinin qəlibdən tez çıxardılmasını əldə
etmək
məqsədilə
sementlə
kimyəvi
reaksiyaya girir. Üzəri MasterFinish® 202 ilə
örtülmüş dəmir və taxta qəliblərə tökülmüş
beton
hamar,
möhkəm
və
həmcins
tamamlanmış
görünüşə
malik
olur.
MasterFinish®
202
betonun
işləmə
xüsusiyyətlərinə mənfi təsir göstərmir və
həmçinin materialın məsləhət görülən sərfi
nəzərə alınarsa, qəlibə tökülən betonun
yapışqanlıq gücünə və nəticədə emal edilən
betonun səthinə mənfi təsir etmir.
• Suya davamlı kimyəvi;
• Betona zərər vermir;
• Qələvilərə dözümlülük;
• Taxta liflərə qarşı təhlükəsizdir,işləmə
müddətini artırır;
• Tez bərkiməni təmin edir;
• İstifadəyə hazırdır.

TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Materialın mənşəyi
Həlledici
məhlul əsaslı
Rəngi
Kəhrəba
Sıxlıq
0.825-0.850
Tərkibdə xlorun miqdarı, 0,2%
% (EN 480-10)
Donma həddi
- 10° C
Alovlanma həddi
77°C
QABLAŞDIRMA
210 litrlik çəllək.
TƏTBİQ QAYDASI
Material dəmir və taxta qəliblərə beton
tökülməzdən əvvəl çəkilir və beton qəlibdən
çıxarıldıqdan və təmizləndikdən sonra təkrar
yenə çəkilir. Əgər meşə materialları və
fanerdən hazırlanmış təzə dəmir və taxta
qəliblərin səthi MasterFinish® 202 qəlibə
birinci dəfə cəkdikdən sonra materialı
tamamilə canına çəkərsə, onda qəlibə beton
tökülməzdən
əvvəl
materialın
təkrar
çəkilməsini yerinə yetirmək vacibdir.
SƏRFİYYAT
Qəliblərin səthinin vəziyyətindən və tətbiq
formasından asılı olaraq, 1 litr məhsulu
soyuq mövsümdə 30-70 m2-lik, səthə
çəkmək mümkündür. Nəticənin daha
qənaətbəxş olması üçün yağlamanın nazik
üzlük təbəqəsi şəklində həyata keçirilməsi
tövsiyə olunur. Məhsul normadan artıq
istifadə olunduqda, sərfiyyatın artması ilə
yanaşı beton səthinin tozlanmasına və
ləkələnməsinə səbəb olur. Səthin üzəri
barmaqla yoxlanılmaqla, tətbiq olunan
məhsul miqdarının uyğun olub olmaması
müəyyən oluna bilər. Artıq həcm kürəkcik
vasitəsilə təmizlənməklə ən effektiv nəticəni
əldə etmək mümkündür.
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SAXLAMA MÜDDƏTİ
Orijinal qablaşdırmada, +5°C-dən yuxarı
temperaturda saxlanılmalıdır, ağzı acılmamış
qablaşdırmada saxlama muddəti 12 ay təşkil
edir.
SAXLAMA QAYDASI
Materialı üstu örtulu, günəş şualarının birbaşa
düşməsindən uzaq və temperatur dəyişkənliyindan qorunan yerlərdə saxlanılması
məsləhət görülür.

Məsuliyyət

Bu texniki sənəddə qeyd olunan məlumatlar, elmi və praktiki biliklərimizə əsaslanmaqdadır.
BASF Caspian MMC yalnız məhsulun keyfiyyətinə görə məsuliyyət daşıyır.
Məhsulun harada və nə cür istifadə olunması ilə bağlı yazılı məsləhətlər istisna olmaqla və ya səhv
istismar səbəbindən yarana biləcək nəticələrə görə BASF Caspian MMC məsuliyyət daşımır.
Hazırkı texniki sənəd başqa yeni sənədin dərc olunduğu vaxta qədər etibarlıdır. 01/2019
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