
 
 
 
 
 
 
 

 

MasterFinish RL 314 
 
 

Ekologický, biologicky odbouratelný odbedňovací prostředek pro monolitické 
stavební konstrukce. 

 
 

POUŽITÍ 
• MasterFinish RL 314 je určen především pro 

• monolitické betonové stavby, jako odbedňovací 

• prostředek pro sává a nesavá dřevěná bednění, 

• ocel a pro matricová bednění. 

• Dle výsledků z hygienických laboratoří je velmi 

• dobře biologicky odbouratelný. 

 
PŮSOBENÍ 
• MasterFinish RL 314 je odbedňovací přípravek 

působící fyzikálně a chemicky, na bázi parafinického 
minerálního oleje, který zajišťuje čisté bednění. Při 
odborném nanášení tenké separační vrstvy, není 
přitom negativně ovlivněna soudržnost betonu 
a následně realizovaných nástřiků, či omítek. 

 
Zhodnocení z centrální laboratoře stavebních hmot 
firmy Ph. Holzmann AG shrnuje: 

• MasterFinish RL 314 vykazuje velmi dobrý 
separační účinek, i po 7 denní expozici natřeného 
bednění na vzduchu. Bednění nevykazuje po 
betonáži žádné přilepené zbytky malty/betonu. 

• Povrch betonu nevykazuje po nástřiku vodou žádný 
    hydrofobizační efekt. Všechny vodní kapky se 
    vsákly do povrchu betonu do doby 4 min. Z tohoto 
    lze dovodit, že použitý přípravek nemá žádný 
    negativní vliv na přídržnost následných vrstev 
    (omítky apod.). 

• MasterFinish RL 314 nejeví tendenci k segregaci. 

• MasterFinish RL 314 je po nanesení na bednění 
    odolný vůči dešti. 

• MasterFinish RL 314 je vhodný pro všechny druhy 
   bednění. 

 
TECHNICKÉ ÚDAJE 

vzhled hnědá kapalina 

obj. hmotnost při +20 °C 0,87 g/cm3 

teplota zpracování od 0 °C 

 

SPOTŘEBA 
Dle druhu bednění: 1 l na 55─85 m2 nebo 12─18 ml  
na 1 m2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZPRACOVÁNÍ 
• MasterFinish RL 314 se dodává připravený k použití. 

• Nanáší se rovnoměrně nátěrem nebo postřikem 
vysokotlakým postřikovacím přístrojem nebo 
stacionárním postřikovacím zařízením na předem 
očištěné a suché bednění. 

• Je třeba nanášet přípravek v tenké vrstvě, případnou 
silnější přebytečnou vrstvu je třeba stáhnout hadrem. 

• Je třeba zabránit kontaktu s pozinkovanými kovy 
vzhledem k možnosti nevhodné chemické reakce. 

• Před prvním použitím je třeba u savého dřevěného 
bednění provést nátěr cementovým mlékem nebo 
produktem MasterFinish FW 323, aby se zabránilo 
přestupu škodlivých látek ze dřeva do povrchu 
betonu. 

 
BALENÍ 
• kanystr 20 l 

• sud 200 l 

• kontejner 1000 l 
 

SKLADOVÁNÍ 
• Chraňte před znečištěním a mrazem. 

• Při obvyklém skladování (uzavřená nádoba +20 °C) 
zaručuje výrobce trvanlivost min. 18 měsíců 

 

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 RL 314 
 
 

Ekologický, biologicky odbouratelný odbedňovací prostředek pro monolitické 
stavební konstrukce. 

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. 

 
 

 


