MasterFinish RL 310
Fyzikálne a chemicky pôsobiaci prostriedok na rôzne typy debnení na pohľadové
plochy. Na konštrukcie v styku s pitnou vodou.
Použitie
• Debnenia na stavby mostov, tunelov, vodojemov,
čističiek, univerzálne na konštrukcie s požiadavkami
na pohľadový betón.
• Vhodný na nasiakavé a nenasiakavé debnenia, na
matricové plochy.
• Na nepretepľované a pretepľované betóny (do +80 °C).

Pôsobenie
• MasterFinish RL 310 vytvára fyzikálne a chemicky
oddeľujúcu vrstvu medzi betónom a dednením, ktorá je
stála aj pri vyšších teplotách.
• Uľahčuje oddebňovanie a umožňuje výrobu betónu
s čistým a jednoliatym povrchom.
• MasterFinish RL 310 pôsobí proti korózii kovového
debnenia a konzervačne na drevené debnenie.
• Pri odbornom nanesení neznižuje prídržnosť pre
následné omietky, nátery, vrstvy atď.
• Polystyrénové materiály nie sú týmto produktom
ohrozené.

Spotreba

alebo stacionárnym striekacím zariadením na vopred
očistené a suché debnenie.
• Prebytočnú vrstvu je treba stiahnuť handrou alebo
gumenou stierkou.

• Balenie
• Kanister 20 l
• Sud 200 l alebo 210 l podľa stavu na sklade
• Kontajner 1000 l

Skladovanie
• Chráňte pred znečistením a mrazom.
• Pri obvyklom skladovaní (uzavretá nádoba +20 °C)
zaručuje výrobca trvanlivosť min. 18 mesiacov
• Zabráňte kontaktu s reakčnými kovmi (napr. zinok,
hliník).
• Je treba dodržiavať predpisy pre zariadenia, kde sa
skladujú, plnia alebo prekladajú látky, ktoré môžu
ohroziť kvalitu vodných zdrojov.

Bezpečnostné predpisy
Dôsledne dodržiavajte
bezpečnostných údajov.

Podľa druhu debnenia:
1 l na 55 – 85 m2 alebo 12 – 18 ml na 1 m2

pokyny

uvedené

v

karte

Technická podpora

Spracovanie
• MasterFinish RL 310 sa dodáva pripravený na použitie.
• Nanáša sa rovnomerne náterom alebo nástrekom
vysokotlakovým striekacím prístrojom s tryskou 650050

Príslušný odborno-technický poradca BASF Slovensko
spol. s r.o. je Vám s ďalšími informáciami a technickou
podporou rád k dispozícii.
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Technické údaje
Vzhľad

žltá kvapalina

Objemová hmotnosť pri +20 °C

0,86 g/cm3

Teplota spracovania

od 0 °C

Zloženie

minerálny olej s antikoróznym a konzervačným prostriedkom

BASF Slovensko spol. s r.o.
Divízia Stavebné hmoty
T: +421 41 76 314 83, T: +421 918 888 918
F: +421 41 76 314 84
E-mail: info.sk@basf.com
www.master-builders-solutions.sk
www.basf-sh.sk

Zákaznícky servis:
T: +421 41 72 345 91
F: +421 41 76 314 84
E-mail: objednavky.sk@basf.com
Technicko-poradenský servis:
T: +421 905 550 190

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú rozdielne. V technickom liste sú uvedené všeobecné pokyny na spracovanie materiálu. Spracovateľ je povinný
preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. V prípade požiadaviek nad rámec všeobecných pokynov je si potrebné vyžiadať poradenstvo
odborno-technických poradcov predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ak sa kupujúci odchýli pri spracovaní a aplikácii tovaru od technických podmienok,
skladovacích podmienok, pokynov výrobcu a dôb ich použiteľnosti. Aktuálne informácie o produktoch firmy sú dostupné na www.master-builders-solutions.sk..
Vydané: Júl 2016
Novým vydaním stráca staré platnosť.
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