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POUŽITIE
MasterFinish RL 419 je chemický/fyzikálny separačný 
prostriedok na báze obnoviteľných surovín. Nízka viskozita 
umožňuje dobré spracovanie a ekonomickú spotrebu. 
MasterFinish RL 419 je univerzálne použiteľný a osvedčil 
sa najmä v aplikáciách, kde sa vyžaduje vynikajúci povrch 
s minimom pórov. Vďaka špeciálnemu zloženiu je tento 
produkt ideálny na okamžité aj neskoršie oddebnenie pre 
všetky typy debnení.

PÔSOBENIE
Špeciálne zloženie zaisťuje jednoduché oddebnenie, 
udržiava debnenie čisté a vykazuje vynikajúcu antikoróznu 
ochranu. MasterFinish RL 419 umožňuje výrobu rôznych 
prefabrikátov. Pri správnom nanesení nie je narušená 
prídržnosť následných náterov (napr. omietok a náterov). 
Peny, ako je polystyrén, Neopor a podobne, nie sú pri 
obvyklom spôsobe výroby nepriaznivo ovplyvnené.

SPOTREBA
V závislosti od spôsobu použitia 1 liter až na 120 m2

SPRACOVANIE
MasterFinish RL 419 je pripravený na spracovanie  
a nanáša sa neriedený na vopred vyčistené suché debnenie 
pomocou vysokotlakového striekacieho zariadenia. Je 
treba sa vyhnúť, resp. odstrániť prebytok separačného 
prostriedku, aby sa zabránilo povrchovým vadám, 
ako sú póry a škvrny! Vyhnite sa dlhšiemu kontaktu  
s pozinkovanými kovovými časťami, pretože môže 
dôjsť k reakcii s niektorými obsiahnutými látkami.  
V žiadnom prípade sa nesmie zmiešať s inými separačnými 
prostriedkami, pretože to môže viesť k nekontrolovaným 
výsledkom.

SKLADOVANIE
MasterFinish RL 419 sa môže skladovať v neotvorených 
originálnych nádobách po dobu najmenej 12 mesiacov 
a pri skladovaní by mal byť chránený pred mrazom  
a priamym slnečným žiarením. Musia byť dodržané zákonné 
požiadavky na skladovanie, plnenie a manipuláciu s látkami 
znečisťujúcimi vodu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Pri správnom použití nie sú známe žiadne škodlivé vplyvy. 
Pri manipulácii s výrobkom je treba dodržiavať všeobecné 
predpisy bezpečnosti práce a hygienické predpisy. Pri 
práci noste vhodný ochranný odev a ochranné rukavice. 
Postriekaný odev vyzlečte, postriekanú pokožku opláchnite 
vodou.

BALENIE
IBC 1000 l, sud 200 l, kanister 20 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

Surovinový základ špeciálne aditivované obnoviteľné suroviny
Farba a balenie výrobku číra žltá kvapalina
Hustota (pri +20 °C) 0,89 +/- 0,03 g/cm3

Teplota pri spracovaní minimálne 0 °C (pokiaľ možno 20 +/-5 °C)


