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POUŽITIE
• MasterFinish RL 314 je určený predovšetkým pre 

monolitické betónové stavby ako oddebňovací 
prostriedok pre savé a nesavé drevené debnenia, oceľ  
a pre matricové debnenia.

• Podľa výsledkov z hygienických laboratórií je veľmi 
dobre biologicky odbúrateľný. 

PÔSOBENIE
MasterFinish RL 314 je oddebňovací prípravok pôsobiaci 
fyzikálne a chemicky, na báze parafinického minerálneho 
oleja, ktorý zaisťuje čisté debnenie. Pri odbornom nanášaní 
tenkej separačnej vrstvy, nie je pritom negatívne ovplyvnená 
súdržnosť betónu a následne realizovaných nástrekov alebo 
omietok.

Zhodnotenie z centrálneho laboratória stavebných hmôt 
firmy Ph. Holzmann AG zhŕňa:
• MasterFinish RL 314 vykazuje veľmi dobrý separačný 

účinok aj po 7-dňovej expozícii natretého debnenia na 
vzduchu. Debnenie nevykazuje po betonáži žiadne 
prilepené zvyšky malty/betónu.

• Povrch betónu nevykazuje po nástreku vodou žiadny 
hydrofobizačný efekt. Všetky vodné kvapky vsiakli 
do povrchu betónu do doby 4 minút. Z toho je možné 
usúdiť, že použitý prípravok nemá žiadny negatívny 
vplyv na prídržnosť následných vrstiev (omietky a pod.).

• MasterFinish RL 314 neprejavuje tendenciu k segre-
gácii.

• MasterFinish RL 314 je po nanesení na debnenie odolný 
proti dažďu.

• MasterFinish RL 314 je vhodný pre všetky druhy 
debnenia.

SPOTREBA
Podľa druhu debnenia: 
1 l na 55 – 85 m2, alebo 12 – 18 ml na 1 m2

SPRACOVANIE
• MasterFinish RL 314 sa dodáva pripravený na použitie.
• Nanáša sa rovnomerne a úsporne vysokotlakovým 

striekacím prístrojom s plochou dýzou alebo 
stacionárnym striekacím zariadením na vopred očistené 
a suché debnenie.

• Prípravok je potrebné nanášať v tenkej vrstve, prípadnú 
hrubšiu prebytočnú vrstvu je treba stiahnuť handrou.

• Je treba zabrániť kontaktu s pozinkovanými kovmi 
vzhľadom k možnosti nevhodnej chemickej reakcie.

• Pred prvým použitím je treba v prípade savého 
dreveného debnenia vykonať náter cementovým 
mliekom alebo produktom MasterFinish FW 323, aby sa 
zabránilo prestupu škodlivých látok z dreva na povrch 
betónu.

BALENIE 
• Kanister 20 l
• Sud 200 l
• Kontajner 1000 l

SKLADOVANIE
• Chrániť pred mrazom a znečistením!
• Pri obvyklom skladovaní (uzatvorená nádoba, +20 °C) 

zaručuje výrobca trvanlivosť min. 18 mesiacov.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY
• Nevylievať do kanalizácie!
• Pri postriekaní pokožky dôkladne umyť vodou  

a mydlom.
• Pri zasiahnutí očí vyplachovať niekoľko minút pod 

prúdom vody a vyhľadať lekára.
• Pri požití vyhľadať lekára.
• Pri práci s produktom používať pracovný odev 
• a pri prečerpávaní ochranné okuliare.
• V prípade požiaru hasiť prúdom vody, práškom s CO2 

alebo penou.
• Ďalšie informácie 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 hnedá tekutina
Objemová hmotnosť (+20 °C) 0,87 g/cm3

Teplota spracovania od 0 °C
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