MasterFinish MPT 126
Účinný čistiaci a ošetrujúci prostriedok pre miešacie zariadenia, čerpadlá na betón, bádie,
zabraňujúci priľnutiu cementových zmesí (betónov, mált, poterov atď.) na povrch

POUŽITIE

BALENIE

PÔSOBENIE

• Chráňte pred mrazom!
• Pri obvyklom skladovaní (uzavretá nádoba, +20 °C) je
výrobok použiteľný minimálne 18 mesiacov.

• Na miešačky, transportné zariadenia, japonky, zariadenia
a čerpadlá na betón, vonkajšie plochy debnení
vystavené znečisteniu cementovou zmesou.
• Všeobecne pre všetky plochy zariadení s požiadavkou
na zamedzenie priľnutia cementových zmesí (betónu,
malty, poteru atď.) na povrch.

• Vytvára relatívne oteruvzdornú ochrannú vrstvu, čím
zabraňuje priľnutiu a prischnutiu zvyškov betónu a malty.
Dočasne zabraňuje korózii povrchu.
• Pôvodné znečistenie od betónu alebo cementu bude
pri pravidelnom použití tohto prostriedku postupne
odstránené.

SKLADOVANIE

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Dôsledne dodržiavajte
bezpečnostných údajov.

pokyny

uvedené

v

karte

LIKVIDÁCIA ODPADU

Všetky informácie o likvidácii prázdnych obalov, produktov
a ich zvyškov sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

SPOTREBA

• 1 liter na 20 – 30 m2

SPRACOVANIE

• kanister 20 l
• sud 210 l
• kontajner 1000 l

TECHNICKÁ PODPORA

• MasterFinish MPT 126 sa nanáša bežnými striekacími
prístrojmi nezriedený po každom vyčistení.
• Je možné ho nanášať na suchý alebo len mierne vlhký
povrch. Následne vydrží jeden deň.

Príslušný odborno-technický poradca je Vám s ďalšími
informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Vzhľad

žltkastá tekutina

Obj. hmotnosť pri +20 °C

0,85 ± 0,02 g/ml

Teplota pri spracovaní

od -5 °C

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:

Technicko-poradenský servis:

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

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.
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