MasterFinish RL 447
Oddebňovacia emulzia pre pohľadový betón bez kaverien a pórov na báze prírodných
surovín s antikoróznou prímesou. Bez minerálnych olejov, ľahko biologicky
odbúrateľná.
Použitie
• Univerzálny separačný olej, najmä na výrobu pohľadového betónu bez kaverien a pórov na vodorovných
i zvislých debniacich plochách, na všetky savé i nesavé
debnenia vrátane matríc z umelej hmoty. Vyznačuje sa
znížením povlaku vznikajúceho počas oddebnenia.
• Na pretepľovaný betón do +90 °C.
• Vhodný pre prefa výrobu, výrobu zavlhnutých betónov
aj na stavby. Na stavbách treba zaistiť ochranu proti
poveternostným vplyvom.

Pôsobenie
• MasterFinish RL 447 je emulzia oleja vo vode na báze
prírodnej suroviny.
• Výrobok nedráždi pokožku. Odpadá nepríjemný
čuchový vnem typický pre minerálne oleje.
• Separujúci povlak, ktorý sa vytvorí po nástreku emulzie,
je vysokoúčinný, odolný proti dažďu a chrániaci pred
koróziou. Vyznačuje sa jednoduchým oddebnením aj pri
zložitých dielcoch.
• Vopred je vhodné odskúšať vhodnosť s lakovanými
povrchmi alebo gumenými profilmi a penovými
hmotami.
• Pri odbornom použití neovplyvní povlak emulzie
prídržnosť hmôt na úpravu povrchu (napr. omietka,
nátery a iné).

V používaných striekacích prístrojoch alebo zariadeniach
sa nesmú nachádzať žiadne zvyšky separačných olejov, to
znamená, že pred použitím sa musia prepláchnuť horúcou
vodou. MasterFinish RL 447 potrebuje pred ukladaním
betónu čas na zapôsobenie a odvetranie, v závislosti od
okolitej teploty – asi 15 minút.

Balenie
• Kanister 20 l
• Sud 200 l
• Kontajner 1000 l

Skladovanie
• Chrániť pred mrazom a priamym slnečným žiarením!
• Pri obvyklom skladovaní (uzatvorená nádoba, +20 °C)
zaručuje výrobca trvanlivosť min. 6 mesiacov.
• Po 6-tich mesiacoch je potrebné zvyšné množstvo
dôkladne premiešať.
• Aby sa zamedzilo odparovaniu obsiahnutej vody
a zabránilo sa znečisteniu emulzie prachom, mali by
byť uzávery skladovacích nádob povolené, ale nie
celkom zložené.
• Na želanie dodávame odvzdušňovacie zariadenie na
kontajnery a sudy.

Bezpečnostné predpisy

Spotreba

Je potrebné dôsledne dodržiavať pokyny uvedené v karte
bezpečnostných údajov.

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

Likvidácia odpadu

Spracovanie

Všetky informácie o likvidácii prázdnych obalov, produktov
a ich zvyškov sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

MasterFinish RL 447 sa dodáva pripravený na použitie.
Nanáša sa rovnomerne a úsporne vysokotlakovým
striekacím prístrojom s dýzou 650050 alebo stacionárnym
striekacím zariadením na vopred očistené a suché
debnenie.
MasterFinish RL 447 sa v žiadnom prípade nesmie
miešať s inými oddebňovacími olejmi alebo vodou!

Technická podpora
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

biela tekutina

Obj. hmotnosť (+20 °C)

0,97 g/cm3

Teplota spracovania

od -5 °C, ale lepšie +5 °C až +20 °C

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: Október 2018
Novým vydaním stráca staré platnosť.
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