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POUŽITIE
Čistenie debnení všetkých druhov pred nástrekom 
separačného prostriedku, aby sa dosiahol optimálny povrch 
betónu bez škvŕn a pórov. Kvôli vysokému čistiacemu účinku 
je nevyhnutné pri nových typoch povrchov debnení vykonať 
vopred skúšku.

PÔSOBENIE
MasterFinish CLN 689 má silný čistiaci účinok a odstraňuje 
prach, zvyšky tukov, olejov a ďalších znečistení, ako lepidiel 
a styroporu. Zostávajúca mikrovrstva zvyšuje separačný 
účinok nasledujúceho separačného prostriedku a pôsobí ako 
protikorózna ochrana. Kvôli vysokému čistiacemu účinku sa 
môžu narušiť laky a povrchové vrstvy.

SPOTREBA
Spotreba závisí od druhu a stupňa znečistenia. Obvykle  
15 – 30 ml/m2.

SPRACOVANIE
MasterFinish CLN 689 sa nanáša na debnenie 
vysokotlakovým rozprašovacím prístrojom, štetcom alebo 
kefou.
Pri stolovom zariadení na zhotovovanie stropov a stien 
sa dosahujú optimálne výsledky použitím rozstrekovacej 
lišty pred vlastným čistením kefou. Pri manuálnom čistení 
sa musia pred použitím separačného prostriedku zvyšky 
po čistení odstrániť čistým mopom alebo strhnutím napr. 
gumenou lištou. Zostávajúce, zvyšné prebytky môžu viesť k 
povrchovému poškodeniu.

BALENIE 
• Kontajner 1000 l
• Sud 200 l
• Kanister 20 l

SKLADOVANIE
• Uzavreté nádoby skladovať v nepresakujúcich skladoch.
• Chrániť pred znečistením a priamym slnečným žiarením. 
• Pri normálnom skladovaní (uzavretá nádoba, +20 °C) je 

minimálna skladovateľnosť 12 mesiacov.
• Je treba dodržiavať predpisy pre zariadenia,  

v ktorých sa skladujú, plnia, alebo prekladajú látky, ktoré 
môžu ohroziť kvalitu vodných zdrojov. 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Dôsledne dodržiavajte pokyny uvedené v karte 
bezpečnostných údajov.

TECHNICKÁ PODPORA
Príslušný odborno-technický poradca je Vám s ďalšími 
informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.
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Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o. 
Na stanicu 937/26b, 010 09 Žilina
E-mail: info.sk@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.com/sk-sk

Zákaznícky servis:
T: +421 41 76 314 83 
    +421 918 888 918 
E-mail: objednavky.sk@mbcc-group.com

Technicko-poradenský servis:
T: +421 905 550 190

+421 918 769 951

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú rozdielne. V technickom liste sú uvedené všeobecné pokyny na spracovanie materiálu. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť  
a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. V prípade požiadaviek nad rámec všeobecných pokynov je si potrebné vyžiadať poradenstvo odborno-technických poradcov predávajúceho. 
Predávajúci nezodpovedá za škodu, ak sa kupujúci odchýli pri spracovaní a aplikácii tovaru od technických podmienok, skladovacích podmienok, pokynov výrobcu a dôb ich použiteľnosti. 
Aktuálne informácie o produktoch firmy sú dostupné na www.master-builders-solutions.com/sk-sk.
Vydané: Február 2021                                                                                                                                                                                                       Novým vydaním stráca staré platnosť.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzhľad svetložltá, číra kvapalina
Objemová hmotnosť (pri +20 °C) 0,89 g/cm3

Teplota spracovania > -5 °C; najlepšie +15 až +25°C


