MasterFinish® 250
Qəlib ayırıcı yağ
MATERİALIN TƏQDİMATI
Qıcıqlandırıcı ve toksiki olmayan, istifadəyə
hazır üzvi əsaslı qəlib ayırıcı vasitədir.
MasterFinish® 250 beton səthin keyfiyyətini
hamar,
yekcins
və
deşiksiz
şəkildə
əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırmaq və
qəlibdən betonun tam şəkildə asanlıqla
çıxarılmasını təmin etmək üçün xüsusi olaraq
hazırlanmışdır.
TƏTBİQ SAHƏLƏRİ
MasterFinish® 250 mükəmməl bir mastar və
taxta, metal, polyester və faner qəliblər
üzərinə tətbiq oluna bilər.
ÜSTÜNLÜKLƏRI
• Qəlib və beton arasında yapışmanı
azaldaraq, qəlibin asanlıqla çıxarılmasını
və qəlibin təmizliyini təmin edir.
• Beton səthində əmələ gələn dəlikləri və
səth defektlərini əhəmiyyətli dərəcədə
azaldır, estetik səth əldə olunmasını təmin
edir.
• Qəlibin istifadə müddətini artırır.
• Beton səthində ləkə və ya rəng müxtəlifliyi
əmələ gətirmir.
• Polad qəlibin üzərində yarana biləcək
korroziyanın qarşısını alır
• Buxar istiliyinə uyğundur.
SAXLAMA MÜDDƏTİ
Normal saxlama şəraitində, istehsal edildiyi
gündən 24 ay təşkil edir. Açılmış
qablaşdırmanın
qapağı
yenidən
kip
bağlanarsa, onda materialı bütün saxlama
müddətində istifadə etmək olar.
Məsuliyyət

SƏRFİYYAT
Qəlibin növündən asılı olaraq dəyişməklə
birlikdə, 1 litr MasterFinish® 250 rolik və ya
fırça ilə çəkildiyində təxminən 25 m2, 5-6 bar
təzyiqli nasos vasitəsilə ucluqdan sıxıldıqda
təxminən 40 m2 qəlib səthini yağlamaq
mümkündür.
TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Parameterləri
Test üsulu

Nəticə

Sıxlıq 20°C,
g/ml
Kinematik
viskozite
40°C, mm2/s
Kinematik
viskozite
20°C, mm2/s
Alışma dərəcəsi
COC, °C
Tökülmə
dərəcəsi,°C
Sabunlaşma
dərəcəsi

EN ISO 3675

0.867

EN ISO 3104

10

EN ISO 3104

22.1

EN ISO 2592

165

EN ISO 3016

-18

BDS 5496

4.0

Polad korroziya
50°С

BDS 5747

pass

QABLAŞDIRMA
20 və 200 lt

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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