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POPIS VÝROBKU 
MasterFinish MPT 299 je ochranný prostriedok bez obsahu 
rozpúšťadiel, na báze rastlinného oleja, ktorý je šetrný  
k životnému prostrediu a k pokožke. MasterFinish MPT 299 
bol špeciálne vyvinutý na zníženie priľnavosti betónových 
zvyškov ku kovovým povrchom strojov a zariadení.

OBLASŤ POUŽITIA 
MasterFinish MPT 299 sa môže aplikovať na všetky typy 
betónových miešačiek a zariadenia, ktoré sú v kontakte  
s čerstvo namiešaným betónom, maltou a omietkou. 

VLASTNOSTI A VÝHODY 
MasterFinish MPT 299 priľne na kovové podklady pokryté 
vodným filmom a má tiež antikorózne účinky. MasterFinish 
MPT 299 sa môže nanášať hneď po očistení. Rozptyľuje 
pod povrchom vodný film a v dôsledku toho vytvára vysoko 
adhéznu ochrannú vrstvu. Táto vrstva sťažuje prichytenie 
zvyškového betónu alebo malty k zariadeniam a následne 
zjednodušuje čistenie. Všetky prichytené zvyšky betónu sa 
zmäkčia a postupne odlúpnu.
Vďaka svojej báze je  MasterFinish MPT 299 neškodný  
a v porovnaní s tradičnými separačnými činidlami, založenými 
na minerálnych olejoch, redukuje riziko ohrozenia zdravia  
a životného prostredia. Pracovníci ho preto môžu aplikovať s 
maximálnou dôverou.

MASTERFINISH MPT 299
• uľahčuje čistenie
• môže sa nanášať priamo na mokrý podklad 
• môže sa použiť so všetkými druhmi betónu 
• znižuje inkrustáciu betónu a malty
• chráni zariadenia pred hrdzou 
• pripravený na priame použitie
• bez obsahu rozpúšťadiel 

SPRACOVANIE 
MasterFinish MPT 299 sa môže aplikovať na miešačky a 
stroje hneď po vyčistení vodou. Vysušenie povrchov nie je 
potrebné. Je to výrobok už pripravený na použitie, ktorý sa 
môže aplikovať rozstrekovačom, štetkou alebo valčekom.

SPOTREBA 
Spotreba MasterFinish MPT 299 závisí od metódy aplikácie. 
Ak sa aplikuje rovnomerne rozstrekovačom pri konštantnom 
tlaku 5 barov na kovový materiál, je pokrytie 30 – 40 m2/liter.

KOMPATIBILITA 
MasterFinish MPT 299 sa môže použiť na všetky typy 
povrchov okrem gumy, náterov a polymérov, ktoré nie sú 
odolné proti olejom.  
MasterFinish MPT 299 sa nesmie miešať s inými výrobkami.

BALENIE 
MasterFinish MPT 299 sa dodáva v 20 litrových kanistroch, 
200 litrových sudoch, 1000 litrových kontajneroch alebo vo 
veľkom.

SKLADOVANIE
MasterFinish MPT 299 by sa mal skladovať v originálnych 
zapečatených kontajneroch a pri teplote medzi +0 °C  
a +40 °C. Pri skladovaní podľa pokynov výrobcu je doba 
skladovania 18 mesiacov.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Počas aplikácie nie je potrebné dodržiavať žiadne zvláštne 
požiadavky. Avšak doporučuje sa používať ochranné 
rukavice a okuliare. Počas aplikácie nejedzte, nepite ani 
nefajčite. MasterFinish MPT 299 nie je horľavý ani dráždivý  
a nepodlieha špeciálnym prepravným podmienkam. 

LIKVIDÁCIA ODPADU
Všetky informácie o likvidácii prázdnych obalov, produktov 
a ich zvyškov sú 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 hnedkastá tekutina
Obj. hmotnosť (+20 °C) cca 0,85 g/cm3

Aplikačná teplota od -5 °C
Viskozita cca 17 mPa.s pri 20 °C
Obsah iónov chloridu ≤ 0,1 %
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