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POUŽITIE
MasterFinish RL 218 je vhodný na všetky nenasiakavé 
debnenia a na debnenia pretepľované do cca +60 °C. 
Tento oddebňovací olej bol vyvinutý špeciálne na výrobu 
pohľadového betónu bez lunkrov a pórov.

PÔSOBENIE
MasterFinish RL 218 je chemicko-fyzikálne pôsobiaci 
oddebňovací olej, zložený z vysoko rafinovaných 
bielych olejov, biologicky odbúrateľných účinných látok 
a dearomatizovaných riedidiel. Pôsobí proti korózii a udržuje 
ho čisté, čím odpadá následné náročné čistenie. Pri 
nanášaní predpísanej tenkej vrstvy neznižuje priľnavosť 
omietok, stierok, atď. k povrchu betónu a nepoškodzuje 
vkladané polystyrénové výrobky.

SPOTREBA
Podľa druhu debnenia: 1 l na 85 – 125 m2 alebo 8 – 12 ml 
na 1 m2.

SPRACOVANIE
MasterFinish RL 218 sa dodáva pripravený na použitie. 
Nanáša sa neriedený rovnomerne a úsporne vysokotlakovým 
striekacím prístrojom s plochou dýzou alebo stacionárnym 
striekacím zariadením na vopred očistené a suché debnenie. 
MasterFinish RL 218 sa v žiadnom prípade nesmie miešať 
s inými oddebňovacími olejmi!

BALENIE 
• Kanister 20 l
• Sud 210 l
• Kontajner 1000 l 

SKLADOVANIE
• V uzavretom originálnom obale zaručuje výrobca 

trvanlivosť min. 18 mesiacov.
• MasterFinish RL 218 by mal byť chránený pred mrazom 

a priamym slnečným svetlom.
• Horľavý (podľa odst. 2.2.5 dodatok VI RL 67/548 / EWG) 

právnych predpisov EÚ o nebezpečných látkach.
• Pri skladovaní akceptujte “Nariadenia pre skladovanie, 

plnenie a manipuláciu s látkami nebezpečnými pre 
vody”. 

BEZPEČNOSTNÉ  PREDPISY
• Pri skladovaní a manipulácii s prípravkom MasterFinish 

RL 218 je treba brať do úvahy ustanovenia pre 
uhľovodíky a ich zmesi. Nevylievať do kanalizácie!

• Označenie: R 10 Horľavý, Xn Zdraviu škodlivý.
• Všeobecné ochranné a hygienické opatrenia: 

Nevdychovať plyny, pary a aerosóly. Zamedziť kontaktu 
s očami a pokožkou.

• Ochrana dýchacieho ústrojenstva: V dobre vetraných 
priestoroch nie je nutná.

• Ochrana rúk: Rukavice proti riedidlám.
• Ochrana očí a tela: Ochranné okuliare a ochranný 

pracovný odev.
• Ďalšie údaje 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: Jún 2021                                                                                                                                                                                                       Novým vydaním stráca staré platnosť.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Farba a skupenstvo bezfarebná číra tekutina
Zloženie biely olej, rozpúšťadlá, aditíva
Obj. hmotnosť (+20 °C) 0,79 g/cm3

Teplota spracovania od -10 °C


