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PRODUKTBESKRIVNING 
• Skydd av blandnings- och transportmaskiner (betongbi-

lar, betongbaskrar, blandare m.m.) 

• Skydd för asfaltsindustrin (asfaltläggare, fordon m.m.) 

 

EGENSKAPER 
• Utan flyktiga organiska föreningar (Volatile organic 

compound = VOC) 

• Kan användas universellt 

• Kan appliceras med spruta och pensel 

• Ingen väntetid (torktid) efter påföringen 

• Produkten motverkar korrosion eftersom den innehåller 

inhibitorer för korrosionsskydd. 

 

BRUKSANVISNING 
• Är klar för användning och påförs jämnt, tunt och oför-

tunnat med hjälp av sprutverktyg. 

• Kan användas direkt efter våtrengöring.  

 
MILJÖ 
Låt ej MasterFinish MPT 299 tränga ner i grundvatten, vat-

tendrag eller avloppsnät, inte ens i små mängder. 

 

HANTERING 
Undvik inandning av ångor och sprutdimma. Undvik kon-

takt med ögon och hud. De vanliga försiktighetsåtgärderna 

för kontakt med kemikalier ska beaktas. 

 

 

 

PRODUKTBESKRIVNING 
• Förhindrar vidhäftning av betong och bruk. 

• Infiltreras och löses i redan härdad betong och bruk vid 

konstant användning. 

 

FÖRVARING 
MasterFinish MPT 299 skall lagras i slutna originalembal-

lage. Fat som utomhuslagras skall ligga ner eller täckas 

för att undvika vatteninträngning vid locken. 

 

LEVERANSFORM 
MasterFinish MPT 299 levereras i:20 lit dunk, 210 lit fat el-

ler i tank. 
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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 många 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 
MasterFinish MPT 299: 

Kemisk bas Modifierad mineralolja 

Jämnhet Homogen, klar vätska   

Färg Gulaktig 

Relativ densitet 0,85 ± 0,02 kg / dm3 

Flampunkt > 130 °C 

Vattenföroreningsklass WGK 1: Svagt vattenförore-

nande 

Förbrukning 1 liter räcker för ca 30 – 40 m2 

Appliceringstemperatur från +5 °C 

Viskositet vid 20 °C 

(Brookfield) 

< 200 mPa s 

Hållbarhet 12 månader 

Förvaring Originalförpackning vid +5 °C 

till +30 °C. Skydda produkten 

mot direkt solljus och frost. 

Farligt gods enligt 

ADR / SDR 

Ej farligt gods enligt gällande 

transportföreskrifter 


