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OBLASŤ POUŽITIA
MasterFinish DF 880 sa používa na výrobu kvalitatívne 
vysokohodnotných pohľadových betónov s požiadavkou 
na rozsiahlu bezdutinovú plochu. Je vhodný obzvlášť 
na bezpórový samozhutňujúci betón (SCC). Zavedenie 
umelých vzduchových pórov nie je pri použití MasterFinish 
DF 880 možné.

ÚČINNOSŤ 
MasterFinish DF 880 je vysoko účinný odpeňovač, ktorý 
redukuje vzduchové bubliny pri výrobnom procese betónov. 
Dodatočne podporuje odbúravanie pórov vzniknutých pri 
výrobe a zostávajúcich pri zhutňovaní. Tým sa dosahuje 
značná redukcia tvorby dutín na povrchu betónovej plochy.

DÁVKOVANIE
0,1 – 0,3 % z hmotnosti cementu. 
Účinnosť je ovplyvňovaná pridaným množstvom, teplotou, 
druhom cementu, obsahom a zrnitosťou prachu, obsahom 
vody (hodnota voda/cement), metódou transportu atď. ... 
Vhodné množstvo musí byť určené po prvom vyskúšaní 
v konkrétnych pracovných podmienkach.

SPRACOVANIE
Optimálna účinnosť sa dosahuje po pridaní s poslednou 
tretinou zámesovej vody, po pridaní ostatných prísad. Je 
nutné vyvarovať sa pridaniu v suchom stave. Pre dosiahnutie 
optimálneho účinku tejto prísady odporúčame čas miešania 
od 75 do 120 sekúnd podľa druhu a typu miešadla.

BALENIE
• 950 kg kontajner
• 200 kg sud
• 20 kg kanister

SKLADOVANIE
Chrániť pred mrazom a znečistením.
Pri normálnom skladovaní (uzatvorené, +20 °C ) je minimálna 
skladovateľnosť 1 rok. Pri skladovaní dbať na „Nariadenie 
o prostriedkoch pre skladovanie, plnenie a prekladanie pre 
vodu nebezpečných látok“ (VawS). 

OCHRANA ZDRAVIA A ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA
MasterFinish DF 880 nie je v zmysle smernice 199/45/
EG nebezpečným produktom. Pri odbornom použití podľa 
odporúčaní výrobcom nie sú známe žiadne ohrozenia. Pri 
manipulácii s produktom dodržiavať všeobecné predpisy pre 
ochranu pri práci a hygienu. Zasiahnuté oblečenie odstrániť 
a zasiahnutú pokožku umyť vodou. 
Produkt je silne nebezpečný pre vody.
Kód penenia BZM1. 
Viď. karta 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: September 2021                                                                                                                                                                                                 Novým vydaním stráca staré platnosť.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiálová báza deriváty mastných kyselín 
Hustota žltkastá mútna tekutina
Hodnota pH 0,97 ± 0,02 g/cm³


