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POUŽITIE
MasterFinish RL 98 je ekologická emulzia vhodná pre 
nasiakavé aj nenasiakavé drevené debnenia, použiteľná na 
miestach chránených pred dažďom.
Separačná emulzia MasterFinish RL 98 je vhodná 
predovšetkým pre stavby určené pre pitnú vodu.
Je možné ju použiť aj na podložky pre výrobu zámkovej 
dlažby. Pre tento účel je možné produkt zriediť vodou  
v pomere 1 : 3.

PÔSOBENIE
MasterFinish RL 98 je chemicko-fyzikálne pôsobiaca 
separačná emulzia. Tá uľahčuje separáciu a umožňuje 
dosiahnutie čistých betónových plôch bez škvŕn.
Je treba zamedziť nanášaniu emulzie na debnenie predtým 
ošetrené separačným olejom.
Pri nanášaní predpísanej tenkej vrstvy neznižuje priľnavosť 
omietok, stierok a pod. k povrchu betónu a nepoškodzuje 
polystyrénové výrobky.

SPRACOVANIE
MasterFinish RL 98 sa dodáva pripravený na použitie. 
Nanáša sa neriedený rovnomerne a úsporne vysokotlakovým 
striekacím prístrojom s plochou tryskou alebo stacionárnym 
postrekovacím zariadením na vopred očistené a suché 
debnenie.
Používaný postrekovač alebo zariadenie musí byť zbavené 
zvyškov odformovacích olejov.
Debnenie musí byť pred nanášaním úplne čisté. Pri nesavom 
debnení sa musí dodržať čas odvetrania − cca 20 minút. 
Nehodí sa pre debnenia vystavené dažďu.
MasterFinish RL 98 sa v žiadnom prípade nesmie miešať  
s inými odformovacími olejmi!

SKLADOVANIE
Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením!
Pri obvyklom skladovaní (uzavretá nádoba, +20 °C) zaručuje 
výrobca trvanlivosť min. 6 mesiacov.

DÁVKOVANIE
1 l na 55 – 85 m2 alebo 12 – 18 ml na 1 m2.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Pri skladovaní a manipulácii s prípravkom MasterFinish RL 
98 je treba dodržiavať ustanovenia Vyhlášky č. 6/1977 Zb. 
pre látky vedené v § 1 bod j) iné rozpustné voľne skladované 
látky
Pri práci používať gumenné rukavice a ochranné okuliare.
Pri postriekaní odstrániť odev a dôkladne umyť postihnuté 
miesto prúdom vody.
Nevylievať do kanalizácie!
Ochrana očí a tela: Ochranné okuliare a ochranný pracovný 
odev.
Ďalšie informácie sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

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

Objemová hmotnosť (pri +20 °C) 0,98 g/cm³

Vzhľad biela, mliečna tekutina

Teplota spracovania od +5 °C


