MasterFinish® RL 309
Estetik səthin əldə olunması üçün istifadə edilən, tərkibində həlledici olmayan,
mineral yağ əsasında hazırlanan qəlib ayırıcı vasitə
MATERİALIN TƏQDİMATI
MasterFinish® RL 309 – hava boşluqsuz,
eyni mənşəli, hamar beton səthi əldə etmək
və qəlibdən betonun asan şəkildə ayrılmasını
təmin etmək məqsədilə hazırlanmış qəlib
ayırıcı vasitədir.
TƏTBİQ SAHƏSİ
• Polad, faner və plastik qəlib sistemlərində
• Çoxtərkibli yığma qəliblərdə.
ÜSTÜNLÜKLƏRİ
• Qəlibin
betondan
asan
şəkildə
ayrılmasına imkan verir;
• Qəlibin istismar müddətini uzadır;
• Beton səthindəki hava qabarcıqlarını
azaldaraq, daha hamar beton səthinin
əldə olunmasını təmin edir;
• Polad qəliblərdə korroziyanın qarşısını
alır;
• İşçilər üçün ətraf mühit və sağlamlıqla
bağlı riskləri azaldır;
• İstifadəyə hazırdır;
• Buxarla qurudulma üçün uyğundur.
TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Materialın strukturu
Yağ əsaslı
Görünüşü
Sarımtıl şəffaf maye
Xüsusi kütləsi
~ 0.83 kq/litr
(20°C-də)
Tətbiq temperaturu
> -50°C
Yapışqanlığı
~ 17 cSt
Xlor tərkibi

Məsuliyyət

TƏTBİQ QAYDASI
MasterFinish® RL 309 istifadə edilmədən
əvvəl mütləq mexaniki şəkildə qarışdırılmalıdır. Qəlib ayırıcı istifadə olunmadan
əvvəl, qəliblər beton qırıntılarından, taxta və
metal parçalardan, qar və buzdan yaxşı
şəkildə təmizlənməlidirlər. MasterFinish® RL
309 digər qəlib ayırıcı vasitələrlə qarışdırılaraq istifadə olunmamalıdır. MasterFinish® RL 309 püskürdülərək və ya fırça
vasitəsi ilə tətbiq edilə bilər. Ən yaxşı nəticəni
əldə etmək məqsədilə MasterFinish® RL 309
qəlib üzərinə nazik təbəqə olaraq bərabər
şəkildə tətbiq olunmalıdır. Materialı bərabər
şəkildə yayaraq bir yerdə toplanmasının
qarşısı alınmalıdır.
Püskürdülmə vasitəilə yerinə yetirilən işlərdə,
ucluq ilə qəlib səthi arasında məsafə 50-100
sm olmalı, püskürtmə təzyiqi isə 4-6 bar
olmalıdır. Qəlib səthinin üzərinə püskürdülən
sudakı yağ məhlulu hava temperaturu və
rütubət səviyyəsindən asılı olaraq 15-25
dəqiqə sonra yağdakı su məhluluna çevrilir
və suyu buxarlanır. Qəlib üzərində yağışın
təsiri ilə asanlıqla çıxmayan ağımtıl bir təbəqə
əmələ gəlir.

< 0.1%

Bu texniki sənəddə qeyd olunan məlumatlar, elmi və praktiki biliklərimizə əsaslanmaqdadır.
“Master Builders Solutions Azerbaijan” MMC yalnız məhsulun keyfiyyətinə görə məsuliyyət daşıyır.
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DİQQƏT EDİLƏCƏK MƏQAMLAR
MasterFinish® RL 309, kauçuk üzlüklü
qəliblərdən başqa bütün qəlib növləri ilə
istifadə oluna bilər.
MasterFinish® RL 309 digər məhsullarla
qarışdırılmamalıdır.
SƏRFİYYAT
Qəliblərin səthinin vəziyyətindən və tətbiq
formasından asılı olaraq dəyişir1 litr
MasterFinish® RL 309, 6 bar təzyiqli nasos
ilə ucluqdan püskürdüldükdə 85-125 m2-lik
səthə çəkmək mümkündür. Nəticənin daha
qənaətbəxş olması üçün yağlamanın nazik
üzlük təbəqəsi şəklində həyata keçirilməsi
tövsiyə olunur. Məhsul normadan artıq
istifadə olunduqda, sərfiyyatın artması ilə
yanaşı beton səthinin tozlanmasına və
ləkələnməsinə səbəb olur. Səthin üzəri
barmaqla yoxlanılmaqla, tətbiq olunan
məhsul miqdarının uyğun olub olmaması
müəyyən oluna bilər. Artıq həcm kürəkcik
vasitəsilə təmizlənməklə ən effektiv nəticəni
əldə etmək mümkündür.

SAXLAMA MÜDDƏTİ
Orijinal qablaşdırmada, normal saxlama
şəraitində, ağzı acılmamış qablaşdırmada
saxlama muddəti 18 ay təşkil edir.
SAXLAMA QAYDASI
Materialı üstu örtülü, günəş şüalarının
birbaşa düşməsindən uzaq və temperatur
dəyişkənliyindan
qorunan
yerlərdə,
+5°C+40°C
temperaturda
saxlanılması
məsləhət görülür. 1 aydan çox saxlanmış
məhsul istifadədən əvvəl mexaniki olaraq
qarışdırılmalıdır. Qarışdırma zamanı təzyiqli
havadan
istifadə
olunması
məsləhət
görülmür.

QABLAŞDIRMA
210 litrlik çəllək
30 litrlik bidon

Məsuliyyət
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