
 
 
 
 
 
 
 

 

MasterFinish CLN 689 
 
 

Ekologický čistící prostředek pro všechny druhy bednění. 

 
 

POUŽITÍ 
Čištění bednění všeho druhu pro přípravu nástřiku 
separačního prostředku, aby se dosáhlo optimálního 
povrchu betonu beze skvrn a pórů. Kvůli vysokému 
čisticímu účinku je nezbytné u nových typů povrchů 
bednění provést předběžný pokus.  
 

PŮSOBENÍ 
MasterFinish CLN 689 má silný čisticí účinek  
a odstraňuje prach, zbytky tuků, olejů a dalších 
znečištění, jako lepidel a styroporu. Zbývající 
mikrovrstva zvyšuje separační účinek následujícího 
separačního prostředku a působí jako protikorozní 
ochrana. Kvůli vysokému čisticímu účinku mohou být 
narušovány laky a povrchové vrstvy povrstvení.  
 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

vzhled Světležlutá, čirá kapalina 

obj. hmotnost při +20 °C 0,89 g/cm3 

teplota zpracování > -5 °C; nejlépe 15 – 25°c 

 

SPOTŘEBA 
Spotřeba záleží na druhu a stupni znečištění. Obvykle 
15 – 30 ml / m2. 
 

ZPRACOVÁNÍ 
MasterFinish CLN 689 se nanáší na bednění 
vysokotlakým rozprašovacím přístrojem, štětcem nebo 
kartáčem.  
U stolového zařízení ke zhotovování stropů a stěn se 
dosahuje optimálních výsledků použitím rozstřikovací 
lišty před vlastním čištěním kartáčem. Při manuálním 
čištění se musí před použitím separačního prostředku 
zbytky po čištění odstranit čistým mopem nebo 
stržením např. gumovou lištou. Setrvávající, zbývající 
přebytky mohou vést k povrchovému poškození. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BALENÍ 
• Kontejner 1000 l 

• Sud 200 l 

• kanystr 20 l 
 

 

SKLADOVÁNÍ 
• Uzavřené nádoby skladujeme v neprosakujících 

skladech. 

• Chraňte před znečištěním a přímým slunečním 
svitem. 

• Při normálním skladování (uzavřená nádoba +20 °C) 
minimální skladovatelnost 12 měsíců. 

• Je třeba dodržovat předpisy pro zařízení, která 
skladují, plní nebo překládají látky, které mohou 
ohrozit kvalitu vodních zdrojů. 

 

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 
Dbejte důsledně pokynů uvedených v bezpečnostním 
listě. 
 

TECHNICKÁ PODPORA 
Příslušný spolupracovník firmy Master Builders 
Solutions CZ s.r.o. je Vám s dalšími informacemi 
a technickou podporou rád k dispozici. 



 
 
 
 
 
 
 

 

MasterFinish CLN 689 
 
 

Ekologický čistící prostředek pro všechny druhy bednění. 

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. 
 

 
Master Builders Solutions CZ s.r.o. 
F. V. Veselého 2760/7, 193 00 Praha 9 
Hala D2 
tel.: +420 226 212 050 
e-mail: info.cz@mbcc-group.com  
www.master-builders-solutions.cz 

 
Zákaznický servis (příjem objednávek) 
tel.: +420 469 607 160 
fax: +420 469 607 161 
e-mail: objednavky.cz@mbcc-group.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.cz.. 
Vydáno: listopad 2020. Novým vydáním pozbývá staré platnost. 

 
 

 


