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Univerzální separační prostředek pro výrobu pohledového betonu. 

 
 

POUŽITÍ 
• Pohledový beton 

• Separační prostředek pro vynikající povrchy 

• Výrobna prefabrikátů 

• Litý beton 

• Dřevěná bednění 

• Vícevrstvé desky s povrchovou úpravou 

• Plastové matrice 

• Ocelová bednění 

• Vyhřívaná bednění 

 

VLASTNOSTI 
• Obsahuje těkavé organické sloučeniny (Volatile 

organic compound = VOC) 

• Nízkoviskózní 

• Lze aplikovat stříkáním a natíráním 

• Po aplikaci není nutná žádná čekací doba (doba 

odvětrání) 

• Snadná aplikace i při nízkých teplotách (<0 °C) 

• Lze použít pro vyhřívaná bednění do 80 °C 

 

PŮSOBENÍ 
• Umožňuje dosáhnout betonového povrchu  

s minimem pórů a kaveren. 

• Vytváří voděodolný film, který je dobře odolný proti 

dešti. 

• Zajišťuje chemicko-fyzikální oddělení zatvrdlého 

betonu nebo malty od bednění, což usnadňuje 

odbednění a čištění bednění. 

 

ZPRACOVÁNÍ 
• Je připraven k použití a nanáší se nezředěný 

rovnoměrně a v tenké vrstvě na předem vyčištěné 

suché bednění pomocí postřikovače, štětce nebo 

hadru. 

• Nerozleptává pěnu ani plast, jako je např. 

polystyren. 

• Při správném nanesení v tenké a rovnoměrné vrstvě 

není narušena přidržnost následných nátěrů (např. 

omítek a barevných nátěrů). 

• Dřevěné bednění musí být před prvním použitím 

ošetřeno cementovým mlékem, aby se z horní 

vrstvy odstranil dřevní cukr. 

 

UPOZORNĚNÍ 
• Aplikace příliš velkého množství separačního 

prostředku může mít negativní vliv na kvalitu 

povrchu. 

• Za žádných okolností nesmí být smíchán s jinými 

separačními prostředky! 

• Při přechodu na jiný produkt musí být pracovní 

nástroj předem vyčištěn. 

• Doporučujeme provést testy kompatibility s různými 

materiály bednění a vložkování, které přicházejí do 

styku s různými separačními prostředky. 

 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
Nevdechujte páry/aerosol. Vyvarujte se kontaktu s 

očima a kůží. Při práci noste vhodný ochranný oděv. 

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení, zákaz 

kouření. Je třeba dodržovat obvyklá bezpečnostní 

opatření při manipulaci s chemikáliemi. 

 

PRVNÍ POMOC 
Po kontaktu s pokožkou: Omyjte vodou a mýdlem a 

důkladně opláchněte. Při zasažení očí: Oči proplachujte 

při otevřených víčkách několik minut pod tekoucí vodou 

a poraďte se s lékařem. 

 
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Nesmí se dostat do podzemních vod, vodních toků a 
kanalizace, a to ani v malém množství. 
 

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 
Dbejte důsledně pokynů uvedených v bezpečnostním 
listě. 
 

ODSTRAŇOVÁNÍ PRÁZDNÝCH OBALŮ 
Všechny informace o likvidaci prázdných balení, 
produktů a jejich zbytků jsou uvedeny v bezpečnostním 
listu. 
 

TECHNICKÁ PODPORA 
Příslušný spolupracovník firmy Master Builders 
Solutions CZ s.r.o. je Vám s dalšími informacemi 
a technickou podporou rád k dispozici. 
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Univerzální separační prostředek pro výrobu pohledového betonu. 

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. 

 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Chemický základ Modifikovaný minerální olej, obsahující rozpouštědla 

Rovnoměrnost Homogenní, čirá kapalina 

Barva Světle žlutá 

Relativní hustota 0,77 ± 0,02 kg / dm3 

Bod vzplanutí 64 °C 

Třída ohrožení vody WGK 1: slabě ohrožující vody 

Spotřeba 1 litr postačí až na 100 m2 

Teplota při zpracování od - 5 °C do + 80 °C 

SKLADOVATELNOST 

Trvanlivost 18 měsíců 

Skladovací podmínky 
Původní nádoba při + 5 °C až + 30 °C 

Chraňte před přímým slunečním zářením a mrazem 

Likvidace Kód VEVA: 12 01 07 

 

 

Balení výrobku Kontejner (IBC) Sud Kanystr 1) 

Obsah 1000 l 210 l 20 l 
1) paleta = 24 kusů x 20 l 

 

 

 


