
 
 
 
 
 
 
 

 

MasterRoc MP 230 CLN 
 

Čisticí, proplachovací a konzervační prostředek pro injektážní zařízení. 

 
 

 

POPIS PRODUKTU 
MasterRoc MP 230 CLN je čisticí prostředek na bázi 
organického rozpouštědla (neobsahuje vodu), speciálně 
určený pro čištění a proplachování injektážních pump, 
injektážních hadic a dalšího přídavného zařízení, které 
se používají pro kapalné polyuretanové injektáže.  
Antikorozní vlastnosti zajišťují menší riziko poškození 
čerpadla. 
Ve srovnání s jinými čistícími prostředky, má produkt 
MasterRoc MP 230 CLN bod vzplanutí vyšší než 200°C. 
 

OBLAST POUŽITÍ 
 Čištění a proplachování injektážního zařízení a 

injektážních hadic, které jsou znečištěny kapalnou, 
nevytvrzenou polyuretanovou injektáží. 

 Konzervace injektážních čerpadel, injektážních hadic 
a souvisejících částí. 

 Aplikační teplota: -10°C až +150°C 

 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
skupenství kapalina 
barva čirá 
hustota (při 20°C) 1,06 kg/l 
použitelnost < -15 °C 
teplota vzplanutí > 200 °C 
 
 

BALENÍ 
MasterRoc MP 230 CLN je dodáván ve 25kg 
plastikových kanystrech 

 
APLIKACE 
Po ukončení injektážních činností, načerpejte  
MasterRoc MP 230 CLN skrze čerpadlo a další 
příslušenství dokud nebude vytlačen veškerý materiál z 
příslušenství. Poté doporučujeme další cirkulaci čističe 
skrze čerpadlo. 
Pro skladování čerpadla lze produkt MasterRoc MP 230 
CLN ponechat uvnitř jako konzervační činidlo. 
Doporučujeme však po cca 14 dnech opakovat předešlý 
postup, aby byli odstraněny i případné zbytky v cestách. 
Tímto způsobem čerpadlo zůstane čisté a funkční až do 
dalšího použití. Vytvrzený polyuretanový materiál je 
nutno odstraňovat mechanicky 

 
 
 
 

SKLADOVÁNÍ 
Skladujte v originálních, dobře uzavřených obalech. 
Skladujte v suchu. Nevystavujte přímému slunečnímu 
záření a vysokým teplotám. 

 
ČIŠTĚNÍ INJEKTÁŽNÍHO ZAŘÍZENÍ 
Po dokončení injektáže čerpejte přes čerpadlo a injekční 
potrubí vhodný čisticí prostředek nebo olej neobsahující 
vodu. 
 

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 
Při manipulaci s přípravkem dodržujte běžná 
bezpečnostní opatření. Používejte osobní ochranné 
prostředky. Zabraňte kontraktu s kůží a očima. 
Vytvořené páry nevdechujte. 
Používejte pouze na dobře větraném místě. Postarejte 
se o dostatečné odvětrávání pracoviště. Používejte 
mimo dosah zdrojů zapálení. 
 
Pokyny pro první pomoc, bezpečnostní pokyny, pokyny 
pro odstraňování látky a obalů a další podrobné 
informace 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. 



 
 
 
 
 
 
 

 

MasterRoc MP 230 CLN 
 

Čisticí, proplachovací a konzervační prostředek pro injektážní zařízení. 

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 
fax: +420 226 212 071 
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 

Manažer pro podzemní stavby  

Mobil: +420 724 280 090 

Obchodně-technický zástupce 

Mobil: +420 724 051 855 

  

 

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. 

 
 

 


