
MasterFinish
Avgjørende for betongens 
estetikk og utseende

A brand of



Master Builders Solutions  
for bygg- og anleggsbransjen
MasterAir
Løsninger for betong med  
kontrollert luftinnhold

MasterCast
Løsninger for 
betongvareindustrien

MasterCem
Løsninger for 
sementproduksjon

MasterEase
Løsninger for betong med  
lav viskositet

MasterFiber 
Omfattende løsninger for  
berforsterket betong 

MasterFinish
Løsninger for formslippmidler 
og over atebehandling

MasterGlenium
Løsninger for 
selvkomprimerende betong

MasterKure
Løsninger for beskyttelse mot 
uttørking av nyutstøpt betong

MasterLife
Løsninger for forbedret 
holdbarhet

MasterMatrix
Løsninger for forbedring av 
betongens reologi

MasterPel 
Løsninger for vanntett betong

MasterPolyheed
Løsninger for standardbetong

MasterPozzolith 
Løsninger for betong med 
redusert vanninnhold

MasterRheobuild
Løsninger for høyfast betong

MasterRoc
Løsninger for underjordiske 
konstruksjoner

MasterSet 
Løsninger for 
herdningskontroll

MasterSuna 
Løsninger for sand og grus i 
betong

MasterSure
Løsninger for ekstraordinær 
bearbeidelighet

Master X-Seed
Løsninger for 
styrkeakselerasjon  
av betong

Informasjonen i denne brosjyren er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring og er således ikke en garanti for produktets kontraktsmessige avtalte kvalitet. Brukerens arbeidsforhold ligger  
utenfor vår kontroll. Master Builders Solutions Norge A/S kan derfor ikke påta seg ansvaret for de resultater en bruker måtte oppnå ved bruk av produktet. Brukerne er dermed ikke fritatt fra å utføre 
egne undersøkelser og tester. Produktets kontraktsmessige avtalte kvalitet på tidspunktet for risikoens overgang er utelukkende basert på opplysninger i det tekniske databladet. Alle beskrivelser, 
tegninger, fotogra er, opplysninger, dimensjoner, vektangivelser m.m. i denne publikasjonen kan endres uten forutgående varsel. Mottakeren av produktene våre er ansvarlig for å sikre overholdelse  
av alle eiendomsrettigheter og eksisterende lover og rettsforskrifter (11/2020).

® = registrert varemerke for Master Builders Solutions i mange land. 
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La tallene snakke: Her viser vi noen av våre mest miljøvennlige 
produktløsninger for betong og prefabrikert produksjon, konstruksjon,  
anlegg og gulv.



MasterFinish
Omfattende løsninger for alle områder innen byggebransjen

Fordeler
MasterFinish formslippmidler tilbyr en omfattende løsning 
for produksjon av arkitektonisk betong til alle segmenter i 
bygg- og anleggsbransjen.

  Innovative produkter ved hjelp av den nyeste 
teknologien.

  Komplettert av egnede MasterFinish-produkter til tetting 
av overflater, rengjøring, beskyttelse og vedlikehold.

  Komplett sortiment basert på vår omfattende know-how 

om tilsetningsstoffer til betong, formslippmidler  
og membranherdere.

  Hjelp med utarbeiding av spesifikasjoner og 
optimalisering av teknologiske parametre for betong.

Vår referanse i Dolni Bucice (Den tsjekkiske republikk):
GOBACAR-element fra GOLDBECK Bau
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Vår referanse i Hradec Králové (Tsjekkia): Hradec Králové bibliotek

Miljø
Den estetiske utformingen spiller en viktig rolle ved 
kvalitets vurdering av en bygningskonstruksjon, og betong
overflatens utseende er et viktig element. Nøkkelen til 
betongoverflater av høy kvalitet er bruk av egnede form
slippmidler. Disse skiller seg fra hverandre med hensyn  
til ytelsesprofil, som må være tilpasset bruksom rådet og 
skreddersys til omfanget av produksjonsprosessen.  
Master Builder Solutions tilbyr et omfattende utvalg av 
MasterFinish-formslippmidler til alle bruksområder. Dette 
inkluderer også produkter til rengjøring, beskyttelse og 
vedlikehold av betongbiler, maskiner og byggeutstyr. 

Krav
I moderne byggindustri brukes det en stor grad av 
avanserte byggemetoder i den daglige virksomheten. 
Entreprenører bruker andre utleggingsmetoder enn 
betongelementprodusenter. Produksjonen av bjelker  
i spennbetong krever andre formslippmidler enn 
produksjon av jernbanesviller.
Og for å forenkle rengjøringen av en betongbil på slutten 

av arbeidsdagen trengs det spesialformulerte slippoljer. 
For å kunne tilby den beste løsningen i hvert enkelt tilfelle 
har alle MasterFinish-produktene fått en bestemt bruks-
profil som gjør det enkelt for kundene å velge det rette 
produktet til sitt behov.

Teknologier
Kjerneproduktene i det europeiske MasterFinish-utvalget 
innbefatter alle teknologier for formslippmidler som finnes 
på markedet basert på mineralolje, vegetabilsk olje  
og vannbasert teknologi. Vi legger spesielt vekt på 
miljøvennlige løsninger. Emulsjoner av formslippmidler  
er hovedpunkt i tilbudet vårt. Med disse innovative 
produktene kan man oppnå mer enn bare ikke-porøse  
og jevnt pigmenterte betongoverflater. Det er dessuten  
en svært ressurssparende teknologi som bruker vann  
som løsemiddelet i tillegg til fornybare råmaterialer. 
MasterFinish emulsjoner er biologisk nedbrytbare og svært 
hudvennlige.
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MasterFinish utvalgsskjema

M
as

te
rF

in
is

h 
R

L 
21

1

M
as

te
rF

in
is

h 
R

L 
21

5

M
as

te
rF

in
is

h 
R

L 
20

1

M
as

te
rF

in
is

h 
R

L 
34

1

M
as

te
rF

in
is

h 
R

L 
32

2

M
as

te
rF

in
is

h 
R

L 
30

9

M
as

te
rF

in
is

h 
R

L 
30

3

M
as

te
rF

in
is

h 
R

L 
21

8

M
as

te
rF

in
is

h 
R

L 
31

0

M
as

te
rF

in
is

h 
R

L 
31

4

M
as

te
rF

in
is

h 
R

L 
31

8

M
as

te
rF

in
is

h 
FW

 3
23

M
as

te
rF

in
is

h 
M

PT
 2

99

M
as

te
rF

in
is

h 
M

PT
 3

49

M
as

te
rF

in
is

h 
R

L 
22

4

B
ru

ks
om

rå
de

Arkitektonisk betong • • •

Hvit betong • •

Spennelementer • • • • • • •

Tunnelsegmenter • • • • •

Tunge betongelementer • • • • • •

Dampherdning • • • •

Hvite heller • • • • • • • • • • •

Vegg- og fasadeelementer • • • • • • • • • • •

Umiddelbar avforming • •

Jernbanesviller •

Hulldekker • •

Plater til belegningsstein  
og murstein • •

Brønnringer •

Blandere og lastebiler • •
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Emulsjon • • • •

Vegetabilsk olje • •

Syntetisk olje • • • • • •

Løsemiddel • •

B
io

lo
gi

sk
  

ne
db

ry
t- 

ba
r Lett • • •  • •

Naturlig • • • • • • • • • •

Ko
rr

os
- 

jo
ns

be
s-

 
ky

tte
ls

e Utmerket • • •
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