MasterFinish RL 446
Odbedňovací emulze pro pohledový beton bez kaveren a pórů na bázi přírodních
surovin s antikorozní příměsí. Bez minerálních olejů, snadno biologicky
odbouratelná.
POUŽITÍ
• Univerzální separační olej, zvláště pro výrobu
pohledového betonu bez kaveren a pórů na vodorovných i svislých bednících plochách pro všechna
savá i nesavá bednění včetně matric z umělé hmoty.
Vyznačuje se snížením povlaku vznikajícího během
odbednění.
• Pro proteplovanou výrobu do +90 °C.
• Vhodná pro prefy, výrobny zavlhlých betonů i stavby.
Na
stavbách
třeba
zajistit
ochranu
proti
povětrnostním vlivům.

PŮSOBENÍ

• MasterFinish RL 446 je emulze oleje ve vodě na bázi
přírodní suroviny.
• Výrobek nedráždí pokožku. Odpadá nepříjemný
čichový vjem typický pro mine-rální oleje.
• Separující povlak, který se utvoří po nástřiku emulze,
je vysoce účinný, odolný dešti a chránící před korozí.
Vyznačuje se snadným odbedněním i u složitých
dílců.
• Předem je vhodné odzkoušet případné vhodnost s
povrchy opatřenými laky nebo s gumovými profily,
pěnovými hmotami.
• Při odborném použití neovlivní povlak emulze
přídržnost hmot pro úpravu povrchu (např. omítka,
nátěry aj.).

TECHNICKÉ ÚDAJE
vzhled
obj. hmotnost při +20 °C
teplota zpracování

bílá tekutina
0,97 g/cm3
od -5°C, ale lépe +5°- 20°C

SPOTŘEBA

Dle druhu bednění cca 1 l na 55–85 m2 nebo
12–18 ml/m2.

ZPRACOVÁNÍ

MasterFinish RL 446 se dodává připravený k použití.
Nanáší se rovnoměrně a úsporně vysokotlakým postřikovacím přístrojem s tryskou 650050 nebo
stacionárním postřikovacím zařízením na předem
očištěné a suché bednění.
MasterFinish RL 446 se v žádném případě nesmí
míchat s jinými odbedňovacími oleji nebo s vodou!

V používaných postřikovacích přístrojích nebo zařízení
se nesmí nacházet žádné zbytky separačních olejů, to
znamená, že před použitím se musí propláchnout
horkou vodou.
MasterFinish RL 446 potřebuje před ukládáním betonu
čas na zapůsobení a odvětrání, v závislosti na okolní
teplotě – asi 15 minut.

BALENÍ

• kanystr 20 l
• sud 200 l
• kontejner 1000 l

SKLADOVÁNÍ

Chránit před mrazem a přímým slunečním zářením!
Při obvyklém skladování (uzavřená nádoba, +20 °C)
zaručuje výrobce trvanlivost min. 6 měsíců.
Po šesti měsících je nutné zbylé množství důkladně
promíchat.
Aby se omezilo odpařování obsažené vody a zabránilo
se znečištění emulze prachem, měly by být uzávěry
skladovacích nádob povolené, ale ne úplně sejmuté.Na
přání dodáváme odvzdušňovací zařízení pro kontejnery a sudy.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Dbejte důsledně pokynů uvedených v bezpečnostním
listě.

ODSTRAŇOVÁNÍ PRÁZDNÝCH OBALŮ

Všechny informace o likvidaci prázdných balení,
produktů a jejich zbytků jsou uvedeny v bezpečnostním
listu.

TECHNICKÁ PODPORA

Příslušný spolupracovník firmy BASF Stavební hmoty
Česká republika s.r.o. je Vám s dalšími informacemi
a technickou podporou rád k dispozici.
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Zde poskytnuté informace jsou pravdivé, představují naše nejlepší znalosti a jsou založeny nejen na laboratorních pracích, ale i na zkušenostech z terénu.
Z důvodu mnoha faktorů ovlivňujících výsledky, tyto informace poskytujeme bez záruk nebo patentové odpovědnosti. Pro další informace prosím
kontaktujte příslušného místního zástupce.
BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.
F. V. Veselého 2760/7, 193 00 Praha 9
Hala D2
tel.: +420 226 212 050
e-mail: info.cz@basf.com
www.master-builders-solutions.basf.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)
tel.: +420 469 607 160
fax: +420 469 607 161
e-mail: objednavky.cz@basf.com

Sídlo společnosti:
K Májovu 1244, 537 01 Chrudim
tel.: +420 469 607 111
fax: +420 469 607 112

Divize Admixture systems
(informace k produktům)
Mobil: +420 724 755 574

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen přezkoušet
vhodnost a možnost použití produktu pro zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství odborných a technických poradců
prodávajícího, které je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci servisu zákazníkům a řídí se platnými všeobecnými podmínkami prodávajícího. Prodávající neodpovídá
za škodu, odchýlí-li se kupující při aplikaci a zabudování výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použitelnosti. Aktuální
informace o produktech firmy, stejně jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné na adrese www.master-builders-solutions.basf.cz.
Vydáno: srpen 2018. Novým vydáním pozbývá staré platnost.

