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POUŽITIE
• Pohľadový betón
• Separačný prostriedok pre vynikajúce povrchy
• Výroba prefabrikátov
• Liaty betón
• Drevené debnenia
• Viacvrstvové dosky s povrchovou úpravou
• Plastové matrice
• Oceľové debnenia
• Vyhrievané debnenia

VLASTNOSTI
• Obsahuje prchavé organické zlúčeniny (Volatile organic 

compound = VOC)
• Nízkoviskózny
• Aplikuje sa striekaním alebo natieraním
• Po aplikácii nie je nutná žiadna čakacia doba (doba 

odvetrania)
• Jednoduchá aplikácia aj pri nízkych teplotách (< 0 °C)
• Je možné použitie pre vyhrievané debnenia do +80 °C

PÔSOBENIE
• Umožňuje dosiahnuť betónový povrch s minimom pórov 

a dutín.
• Vytvára vodeodolný film, ktorý je dobre odolný proti 

dažďu.
• Zaisťuje chemicko-fyzikálne oddelenie zatvrdnutého 

betónu alebo malty od debnenia, čo uľahčuje 
oddebnenie a čistenie debnenia.

SPRACOVANIE
• Je pripravený na použitie a nanáša sa nezriedený 

rovnomerne a v tenkej vrstve na vopred vyčistené suché 
debnenie pomocou postrekovača, štetca alebo handry.

• Nerozleptáva penu ani plast, ako je napr. polystyrén.
• Pri správnom nanesení v tenkej a rovnomernej vrstve 

nie je narušená prídržnosť následných náterov (napr. 
omietok a farebných náterov).

• Drevené debnenie musí byť pred prvým použitím 
ošetrené cementovým mliekom, aby sa z hornej vrstvy 
odstránil drevný cukor.

UPOZORNENIE
• Aplikácia príliš veľkého množstva separačného 

prostriedku môže mať negatívny vplyv na kvalitu 
povrchu.

• Za žiadnych okolností sa nesmie zmiešať s inými 
separačnými prostriedkami!

• Pri prechode na iný produkt musí byť pracovný nástroj 
vopred vyčistený.

• Odporúčame vykonať testy kompatibility s rôznymi 
materiálmi debnenia a vložkovania, ktoré prichádzajú do 
styku s rôznymi separačnými prostriedkami.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Nevdychujte pary/aerosól. Vyvarujte sa kontaktu s očami 
a pokožkou. Pri práci noste vhodný ochranný odev. 
Uchovávajte mimo dosah zdrojov zapálenia, zákaz fajčenia. 
Je treba dodržiavať obvyklé bezpečnostné opatrenia pri 
manipulácii s chemikáliami.

PRVÁ POMOC
Po kontakte s pokožkou: Umyte vodou a mydlom  
a dôkladne opláchnite. Pri zasiahnutí očí: Oči preplachujte 
pri otvorených viečkach niekoľko minút pod tečúcou vodou a 
poraďte sa s lekárom.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
Nesmie sa dostať do podzemných vôd, vodných tokov  
a kanalizácie, a to ani v malom množstve.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY
Dôsledne dodržiavajte pokyny uvedené v karte 
bezpečnostných údajov.

LIKVIDÁCIA ODPADU
Všetky informácie o likvidácii prázdnych balení, produktov a 
ich zvyškov 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: Február 2021                                                                                                                                                                                                       Novým vydaním stráca staré platnosť.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Chemický základ Modifikovaný minerálny olej, obsahujúci rozpúšťadlá
Rovnomernosť Homogénna, číra kvapalina
Farba Svetložltá
Relatívna hustota 0,77 ± 0,02 kg / dm3

Bod vzplanutia 64 °C

Trieda ohrozenia vody WGK 1: mierne ohrozujúca vody

Spotreba 1 liter postačí až na 100 m2

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

SKLADOVATEĽNOSŤ

Trvanlivosť 18 mesiacov

Skladovacie podmienky Pôvodná nádoba pri +5 °C až +30 °C 
Chráňte pred priamym slnečným žiarením a mrazom.

Likvidácia Kód VEVA: 12 01 07

Balenie výrobku     Kontajner (IBC)   Sud   Kanister1) 
Obsah      1000 l    210 l   20 l 
1) paleta = 24 kusov x 20 l


