
 

 
 

 

MasterFinish 370 
Vit rengöringsolja. 

 
 

 

 

PRODUKTBESKRIVNING 

MasterFinish 370 används till betongbilar, blandare (även 

gummiklädda), betongmaskiner, redskap etc. för att under-

lätta rengöring från betongspill efter produktionsdag. 

MasterFinish 370 används också som formolja till bland 

annat pålformar, underlagsbrickor för marksten och 

murblock m.m. 

 

EGENSKAPER 
MasterFinish 370 är en vitolja av teknisk kvalitet helt utan 

lösningsmedel. Oljan har inga skadliga tillsatser. 

MasterFinish 370 har en utmärkt långtidseffekt, som för-

hindrar vidhäftning av bruk och betong på metall och 

gummi. Oljan ger ett rostskydd under kortare perioder. 

MasterFinish 370 tränger in till rent underlag även vid på-

föring på fuktiga ytor. 

 

BRUKSANVISNING 
MasterFinish 370 sprutas, borstas eller rollas på den väl 

rengjorda utrustningen direkt efter dagens rengöring eller 

före produktionsstart. 

MasterFinish 370 kan sprutas på fuktigt underlag. 

MasterFinish 370 kan användas vid temperaturer ner  

till -20 °C. 

MasterFinish 370 skall inte spädas. 

 

 

 

MILJÖ 

MasterFinish 370 har framställts för att uppfylla mycket 

höga miljökrav. Oljan innehåller därför aromatfri vitolja av 

teknisk kvalitet och är fullständigt fri från lösningsmedel. 

Ren MasterFinish 370 kan inte framkalla hudproblem. 

 

FÖRVARING 
MasterFinish 370 skall lagras i slutna originalemballage. 

Fat som utomhuslagras skall ligga ner eller täckas för att 

undvika vatteninträngning vid locket. 

 

LEVERANSFORM 
MasterFinish 370 levereras i 25 liters dunk, 210 liters fat 

eller i 1000 liters tank. 

I övrigt se separat säkerhetsdatablad. 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

Master Builders Solutions Sverige AB 

Metallvägen 42, SE-195 72  

Rosersberg, Sverige 

Tel: +46 (0)8 732 29 37 

www.master-builders-solutions.com 

 

 
NOTE: 

Den tekniska informationen och arbetsanvisningarna tillhandahålls av Master Builders Solutions Sverige AB för att hjälpa användaren få bästa 

möjliga och mest ekonomiska resultatet. Våra anvisningar bygger på manga års erfarenhet samt på vår nuvarande kunskap. Eftersom arbetsför-

hållandena hos användaren ligger utanför vår kontroll kan vi inte påta oss något ansvar för de resultat en användare får vid användning av pro-

dukten. Det åligger alltid användaren att följa de förhållningsregler som krävs för efterlevnad av gällande bestämmelser. Om det uppstår frågor 

kring produktens egenskaper eller användning, kontakta Master Builders Solutions Sverige AB direkt.  

 

Obs: Eftersom alla våra datablad uppdateras löpande åligger det användaren att skaffa sig den senaste versionen. 
. 

Tekniska data: 
Form vätska 

Färg klar, svagt gul, luktfri 

Densitet Ca 0,85 kg/liter 

Viskositet Ca 20 cP vid +20 °C 

Lägsta flyttemperatur Ca -25 °C 

Anilinpunkt >90 ºC (gummiresistent) 

Flampunkt >150 °C 


