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POUŽITIE
• MasterFinish RL 325 bol vyvinutý pre výrobu 

pohľadového betónu bez štrkových hniezd a pórov.
• Je vhodný pre všetky bežné typy debnení a môže sa 

použiť na výrobu pri teplote až do 80 °C.
• Vzhľadom na vynikajúce vlastnosti sa môže táto prísada 

použiť pri horizontálnej aj vertikálnej aplikácii pre 
výrobcov prefabrikátov na stavbe.

PÔSOBENIE
• MasterFinish RL 325 je chemicko-fyzikálne pôsobiaci 

separačný prostriedok na báze bielych olejov  
a dearomatizovaných riedidiel.

• Špeciálna prísada zabezpečuje jednoduché 
odformovanie a ľahkú výrobu bez štrkových hniezd pre 
jednoliate pohľadové betónové povrchy.

• Vďaka špeciálnemu zloženiu sa na debnení vytvára 
optimálny film, ktorý pôsobí proti korózii debnenia.

• Nízka viskozita zaisťuje jednoduché a ekonomické 
spracovanie.

• Pri správnom nanášaní predpísanej tenkej vrstvy 
neznižuje priľnavosť následných náterov (omietok, 
stierok). 

DÁVKOVANIE
• Spotreba podľa druhu debnenia - 1 l na 100 m2 alebo  

10 − 12 ml na 1 m2.  

SPRACOVANIE
• MasterFinish RL 325 sa dodáva pripravený na použitie.
• Aplikuje sa neriedený rovnomerne a úsporne 

vysokotlakovým postrekovacím prístrojom alebo 
vhodnou aplikáciou na suché a očistené debnenie.

• Vyvarujte sa tvorbe kaluží, prebytky odstráňte.
• MasterFinish RL 325 sa v žiadnom prípade nesmie 

miešať s inými separačnými prostriedkami. Vyhýbajte sa 
kontaktu s pozinkovanými dielmi. 

BALENIE 
• Kanister 20 l
• Sud 200 l
• Kontajner 980 l

SKLADOVANIE
• V uzavretom originálnom obale zaručuje výrobca 

trvanlivosť min. 18 mesiacov.
• Mal by byť chránený pred mrazom a priamym slnečným 

svetlom.
• Horľavý (podľa Nr. 2.2.5 dodatok VI RL 67/548/EWG) 

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

plnenie a manipuláciu s látkami nebezpečnými pre 
vodstvo”.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY
Dôsledne dodržiavajte pokyny 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: Október 2021                                                                                                                                                                                                       Novým vydaním stráca staré platnosť.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzhľad / Skladba olej
Objemová hmotnosť (+20 °C) 0,78 - 0,79 g/cm3

Teplota spracovania od -5 °C, prednostne +20 °C/-5 °C 


