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Tekniske data 

Aktive oljekomponenter: Estreoljer av naturlige fettsyrer og vegetabilske oljer Flammepunkt: > 100 °C (ASTM D93) 

 Uklarhetspunkt: ca. -5 °C (vurdert visuelt) 

Densitet (20°): 0,96 +/- 0,01 kg/l Flytepunkt: ca. -8 °C (vurdert visuelt) 

Viskositet (20°): 15 - 20 cSt (Herzog) Utseende: Gulaktig væske 

 

PRODUKTBESKRIVELSE 

MasterFinish RL 224 er en allround formolje. Kan benyttes 

til blandere og blandeutstyr for å lette vedlikeholdet / 

redusere rengjøringstiden. 

MasterFinish RL 224 er en vegetabilsk basert formolje 

som kan også brukes til betongstøp i former av stål, tre og 

kunst- stoff. 

MasterFinish RL 224 er velegnet til bruk på betongbiler og 

betongpumper. 

 

FORDELER 

• Reduserer rengjøringstiden på blande utstyret, 

betongbilen og betongpumpen. 

• Nedsetter friksjon ved avforming 

• Forlenger formens levetid 

• Reduserer rensing av formene 

• Har svak eller ingen lukt 

 

BRUKSANVISNING. 

MasterFinish RL 224 er klar til bruk. Innen påføring av 

formolje, må formen være nøye rengjort. 

Oljen skal påføres i tynt, jevnt lag og dekke hele 

formoverflaten. 

MasterFinish RL 224 påføres støpeformen ved hjelp av 

sprøyteutstyr, kost eller rull.  

Anbefalt dysetype nr. 8004. 

Overskuddsolje skal fjernes, da den kan skade betongen 

eller overflatens utseende. 

 

 

Ved bruk, bør formoljens egentemperatur av hensyn til 

forbruk og påføring være over 0 °C. 

 

VEILEDENDE FORBRUK 

Forbruket er opp til 40 m²/l (0,02 l/m²), avhengig av 

støpeform og påførings- metode. 

 

KOMPATIBILITET 

MasterFinish RL 224 må ikke blandes med andre 

formoljeprodukter. Galvanisert utstyr bør ikke brukes. 

Fersk tre med stort innhold av harpiks og sukker kan 

medføre ødeleggende retardering av betongoverflaten. 

 

FORPAKNING 

• 25 l kanne 

• 208 l fat 

• IBC Palletank 

 

LAGRING 

MasterFinish RL 224 bør oppbevares mellom 5 °C og 30 

°C i tett lukket emballasje. Ved oppbevaring som 

ovenstående er holdbarheten 2 år fra produksjonsdato. 

 

SIKKERHETSTILTAK 

Se eget helse- og sikkerhetsdatablad. 

 

 
 
 
Master Builders Solutions Norway AS 

Gullfotdalen 4 
NO-2120 Sagstua 
T +47 62 97 00 20 
F +47 62 97 18 85 
www.master-builders-solutions.com 

 

NOTE: 

Teknisk informasjon og arbeidsanvisning er overlevert av Master 
Builders Solutions Norway AS med det formål å hjelpe brukeren til å 
få det best mulige og mest økonomiske resultatet. Våre anvisninger er 
basert på mange års erfaring og på våre nåværende kunnskaper. 
Fordi arbeidsforholdene hos brukeren ligger utenfor vår kontroll, kan vi 
ikke påta oss ansvar for resultatene som en bruker oppnår ved bruk 
av dette produktet. Det påligger alltid brukeren å ta de nødvendige 
forholdsregler i det aktuelle tilfellet for å overholde gjeldende regler. 
Hvis det oppstår tvil om produktets egenskaper eller bruk, skal Master 
Builders Solutions AS kontaktes umiddelbart.  
Fordi alle våre datablader oppdateres løpende, er det brukerens 
ansvar å skaffe seg siste versjon.. 


