
MasterFinish RL 211
Separačná emulzia na báze syntetických esterov. Neobsahuje minerálne oleje. Univerzálny 
separačný prostriedok pre pohľadový betón bez lunkrov a pórov.
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ROZSAH POUŽITIA
MasterFinish RL 211 je vhodný pre všetky bežné druhy 
debnenia, napr. oceľové, drevené, z umelej hmoty, zo 
zušľachtenej umelej hmoty. MasterFinish RL 211 je tiež 
vhodný pre debnenia pretepľované do cca +60 °C.

PÔSOBENIE
Základom prípravku MasterFinish RL 211 je voda.  
V protiklade s bežnými prípravkami zaručuje dobrú 
hygienu pri práci v porovnaní s rozpúšťadlami s obsahom 
minerálneho oleja. Tento vysokovýkonný oddebňovací 
prostriedok je vhodný aj pre komplikované debnenia. Film 
oddebňovacieho prostriedku, ktorý sa vytvára na rozhraní 
je vysokoúčinný, oteruvzdorný a nehrdzavejúci. Vhodnosť 
prípravku pre materiály z gumy, lakované a penové materiály 
ako je napr. Styropor je treba najskôr vyskúšať. Pri nanášaní 
predpísanej tenkej vrstvy neznižuje priľnavosť omietok, 
stierok atď. k povrchu betónu.

SPOTREBA
Podľa druhu debnenia cca 0,010 – 0,018 l/m2, 
popr. 1 liter/85 – 125 m2 

SPRACOVANIE
MasterFinish RL 211 sa dodáva pripravený na použitie. 
Nanáša sa neriedený rovnomerne, v tenkej vrstve 
vysokotlakovým striekacím prístrojom alebo stacionárnym 
striekacím zariadením na vopred očistené a suché debnenie. 
Striekací prístroj alebo zariadenie musí byť očistené od 
zvyškov separačného prostriedku. MasterFinish RL 211 
potrebuje pred ukladaním betónu čas na zapôsobenie  
a odvetranie, v závislosti od okolitej teploty cca 15 minút.
MasterFinish RL 211 sa v žiadnom prípade nesmie miešať  
s inými oddebňovacími olejmi alebo s vodou.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA
• Pri použití vibračného zhutňovania musia byť zadané 

parametre, ako je stanovená doba vibrácie, frekvencia 
vibrácie a tiež miera rozliatia betónu bezpodmienečne 
dodržané. 

• Betonáž sa musí vykonávať bez prerušenia, dodatočná 
vibrácia môže viesť k problémom. 

SKLADOVANIE
• Prísadu je možné skladovať max. 9 mesiacov,  

v originálnych, uzavretých obaloch.
• Chráňte pred priamym slnečným žiarením a mrazom. 

Aby sa obmedzilo odparovanie obsiahnutej vody a 
zabránilo sa znečisteniu emulzie prachom, mali by sa 
uzávery skladovacích nádob povoliť, ale nie úplne sňať.

• Na požiadanie dodávame odvzdušňovacie zariadenia 
pre kontajnery a sudy.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Prípravok nemá charakter nebezpečnej látky v zmysle 
zákona č.163/2001 Z.z. a vyhlášky č. 515 MH SR, v 
platnom znení. Pri odbornom používaní nie sú známe 
žiadne škodlivé účinky. Pri manipulácii s chemikáliami 
dodržiavajte bežné bezpečnostné opatrenia. Prípravkom 
znečistené oblečenie ihneď vyzlečte. Zasiahnuté časti 
pokožky umyte vodou a mydlom. Je treba zabrániť 
úniku látky do kanalizácie, povrchových a spodných vôd. 
Pokyny pre prvú pomoc, bezpečnostné pokyny, pokyny na 
likvidáciu látky a obalov a ďalšie podrobné informácie sú 
uvedené v karte bezpečnostných údajov.

BALENIE
• Kanister 25 l
• Sud 200 l
• Kontajner 1 000 l

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

Farba a skupenstvo biela kvapalina
Hustota (pri +20 °C) 0,97 g/cm3

Teplota pri aplikácii > 0 °C


