MasterFinish MPT 349
Aiemmin Rheofinish 349 C

Helposti biologisesti hajoava suojaöljy puhtaasta kasviöljypohjasta
KÄYTTÖKOHTEET

TURVALLISUUSSÄÄNNÖKSET

MasterFinish MPT 349 on sekoittimien- ja kaluston
suojaöljy, jota käytetään betoni- ja asfalttiteollisuudessa.
MasterFinish MPT 349 suojaa betonisekoittimia, betonija
laastipumppuja,
kuorma-autojen
lavoja,
pyörintäsäiliöautoja, nostoastioita, levittimiä, työkaluja ja
–koneita betonin ja laastin tarttumiselta niihin.
Asfaltointitöissä sitä käytetään lavojen, levittimien ja
työkalujen suoja- ja puhtaanapitoaineena.

MasterFinish MPT 349 ei ole Richtlinie 1999 / 45 / EG:n
tarkoittama vaarallinen aine. Työskenneltäessä käytettävä
soveltuvaa suojavaatetusta ja –käsineitä. Poista vaatetus, johon
on joutunut tuotetta. Pese tuote iholta vedellä ja saippualla.
Tuote on WKG 1.n mukaan heikosti vesistöjä vaarantavaa
(VwVwS 17.5.1999 mukaisesti itseluokiteltu).
Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen ennen käyttöä.

VAIKUTUS

TOIMITUS

MasterFinish MPT 349 on puhtaaseen kasviöljyyn
pohjautuva suoja-aine, ja lisäksi se on helposti
biologisesti hajoava (testattu OECD 301 B mukaisesti)
•
•
•
•
•

Levitetään välittömästi pesun jälkeen
Ei lisää betonin ilmamäärää
Useimpien kumilaatujen kanssa
paisumista
Helposti ruiskutettava
Hyvä korroosiosuoja

ei

aiheuta

ANNOSTELU
1 litralla suojaa jopa 40 m2.

KÄYTTÖOHJEET
MasterFinish MPT 349 on käyttövalmis liuos, jota tulee
levittää paine- tai sähkötoimisella ruiskulla jokaisen
pesukerran jälkeen. Ruiskutuksen voi tehdä välittömästi
pesun jälkeen kostealle pinnalle, kun pisarat ovat
valuneet pois, tai kuivumisen jälkeen.

VARASTOINTI
MasterFinish
MPT
349
säilyy
varastoituna
avaamattomassa alkuperäispakkauksessa vähintään 18
kk. Se tulee suojella jäätymiseltä ja suoralta
auringonpaisteelta.

TEKNISET TIEDOT
Raaka-ainepohja
Väri ja olomuoto
Tiheys +20 oC
Käyttölämpötila

Uusiutuvat raaka-aineet
kirkas, kellertävä neste
0,90 ± 0,02 g / cm3
>10 oC (miel. 20 ± 5 oC)

MasterFinish MPT 349 toimitetaan 1 000 l IBC-konteissa 200 l
tynnyreissä ja 20 l kanistereissa
Oikeudet tämän asiakirjan muuttamiseen pidätetään
eikä asiakirjan virheettömyyttä taata.
Tämän tuote-esitteen tiedot pohjautuvat
laboratoriotesteihin sekä käytännön kokemukseen.
Tuotteen teoreettisessa menekissä ei ole huomioitu
työn aikaista hävikkiä. Luvut ovat ainoastaan ohjeellisia
ja voivat vaikuttaa mm. tuotteen väriin ja kirkkauteen.
Emme ole vastuussa, jos tuotetta käytetään eri tavalla
kuin tuote-esitteen ohjeiden mukaisesti. Olemme
vastuussa ainoastaan tuotteen laadusta ja takaamme,
että se läpäisee laaduntarkastuksemme.
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NOTE:
Similar to all the other recommendations and technical information, this technical data
sheet serves only as a description of the product characteristics, mode of use and
applications. The data and information given are based on our technical knowledge
obtained in the bibliography, laboratory tests and in practice. The data on consumption
and dosage contained in this data sheet are based on our own experience and are
therefore subject to variations due to different work conditions. Real consumption and
dosage should be determined on the job by means of prior tests and are the liability of the
client. Our Technical Service is at your disposal for any additional advice.
BASF Construction Chemicals reserves the right to modify the composition of the products
provided these continue to comply with the characteristics described in the data sheet.
Other applications of the product not covered by those indicated shall not be our liability. In
the case of defects in the manufacturing quality of our products we provide a guarantee,
any additional claims being exempt and our liability being only to return the value of the
goods supplied. The possible reservations with respect to patents or third party rights
should be noted.
Edition 07/2013
The present data sheet becomes null and void on issuance of a new edition.

