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POUŽITIE
• S vysokou schopnosťou preniknúť do povrchu. Znižuje 

výrazne nasiakavosť. Neobsahuje riedidlá.
• Konštrukcie vystavené pôsobeniu zrážok, snehu, 

nečistotám, plesniam: komunikácie, letiská, haly, 
parkoviská, podlahy, dvorany.

• MasterPel 708 sa používa na ochranu betónu proti 
znečisteniu, výkvetom, plesniam.

PÔSOBENIE 
• MasterPel 708 preniká kapilárami do povrchu, kde 

reaguje a vytvára vodonepriepustnú vrstvu s hĺbkou v 
závislosti od savosti povrchu.

• Znížená kapilárna nasiakavosť vedie k lepšej odolnosti 
proti mrazu, soliam atď.

• Povrch vykazuje menšiu prídržnosť pre nečistoty.
• Nemá vplyv na farbu povrchu a priestupnosť vodných pár.

SPOTREBA
1. Ako impregnácia: 50 – 200 g/m²

Spotreba závisí od savosti povrchu, tzn. od druhu  
a pórovitosti podkladu. Pre konkrétny prípad je nutné 
vykonať skúšku a spotrebu zistiť. 

2. Ako prísada: odporučené dávkovanie je 0,2 – 2 %  
hmotnosti cementu.

SPRACOVANIE 
• Pred nanesením dôkladne rozmiešať alebo pretrepať.
• Nanáša sa vhodným zariadením: vysokotlakovým 

prístrojom, štetkou, mopom, valčekom na suchý  
a pevný povrch, bez prachu, olejov, nečistôt.

• Podľa prípadu je vhodné vykonať dvojnásobný nástrek 
čerstvý do čerstvého.

BALENIE
• kanister 5 kg
• kanister 20 kg
• sud 210 kg
• kontajner 1 000 kg

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

zaručuje výrobca trvanlivosť min. 1 rok, potom alebo 
najmä pri vystavení teplotám nad +30 °C môže dôjsť  
k usadeniu.

• Po zmrznutí je nepoužiteľný.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
• Pri skladovaní a manipulácii je treba brať do úvahy 

ustanovenia platných predpisov pre rozpustné voľne 
skladovateľné látky.

• Zvláštne ochranné prostriedky nie sú predpísané.
• Pri zasiahnutí očí: Dôkladne vyplachovať vodou  

a vyhľadať lekársku pomoc.
• Pri zasiahnutí pokožky: Umyť väčším množstvom vody a 

ošetriť krémom.
• Pri požití: Nevyvolávať zvracanie a vyhľadať lekára.
• Pri práci používať ochranné okuliare a rukavice.
• Ďalšie podrobné údaje sú uvedené v karte 

bezpečnostných údajov, ktorú zasielame na vyžiadanie.

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

Vzhľad mliečne biela tekutina
Objemová hmotnosť pri +20 °C 1,0 g/cm3

Teplota pri spracovaní nad +5 °C


