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POUŽITIE
• Oddebňovací prostriedok v prefách aj na stavbách 

pre savé debnenia a debnenia z dosiek na báze 
dreva (preglejky, drevovláknité dosky) napr. Penox, 
Magnoplan, Betoplan.

• MasterFinish FW 323 je tiež možné použiť ako dočasnú 
ochranu oceľového debnenia, stavebných strojov  
a zariadení proti korózii.

PÔSOBENIE
• MasterFinish FW 323 obsahuje rozpúšťadlá a špeciálne  

upravenú zmes voskov.
• Voskový film je po odvetraní rozpúšťadla odolný proti 

dažďu a poveternostným vplyvom.
• Súvisle nanesená vrstva chráni oceľové debnenie pred 

koróziou pri uskladnení a pri doprave.
• Pri použití separačného vosku môže dôjsť k problémom 

s priľnavosťou vrstiev nanášaných následne na hotovú 
betónovú konštrukciu (omietka, farby a pod.).

• Bezpodmienečne nutné je predbežné odskúšanie.

DÁVKOVANIE
• Podľa miery savosti debnenia sa môže spotreba vosku 

líšiť.
• Zásadne je nutné odskúšanie.
• Podľa nanesenej vrstvy a druhu debnenia je orientačná 

spotreba asi 20 – 50 ml/m2.

SPRACOVANIE
• MasterFinish FW 323 je pripravený na aplikáciu  

a nanáša sa rovnomerne handrou, štetcom alebo kefou 
v tenkej vrstve.

• Prebytky pasty je treba odstrániť.
• Pri použití ako ochrany proti korózii je potrebné 

MasterFinish FW 323 dostatočne sýto naniesť.

BALENIE
• vedro 10 l
• vedro 15 l

SKLADOVANIE
• Pri obvyklom skladovaní (uzavretá originálna nádoba) 

zaručuje výrobca trvanlivosť min. 1 rok.
• Počas tejto doby môže dôjsť k nepatrnému usádzaniu 

vosku, čo neznamená zníženie kvality.

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: Marec 2021                                                                                                                                                                                                       Novým vydaním stráca staré platnosť.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzhľad svetložltá, roztierateľná pasta
Teplota pri spracovaní nad 0 °C
Objemová hmotnosť 0,85 g/cm3
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