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ANVÄNDNINGSOMRÅDE 
MasterFinish SRT 488 används till framställning av fri-

lagda betongytor t.ex. fasader, murar, trädgårdsplattor, 

kantstöd etc. MasterFinish SRT 488 används även till fri-

läggning av markbetong, vägbetong med mera. 

 

EGENSKAPER 
MasterFinish SRT 488 förhindrar betong att härda i ytan till 

önskat djup. Retarderstyrka, cement, vct, temperatur med 

mera har inverkan på resultat och friläggningsdjup. För-

brukningen är ca 150 gr/m². 

 

BRUKSANVISNING 
MasterFinish SRT 488 skall omröras före användning. 

Verktyg görs rena med vatten. Formar görs lätt rena direkt 

efter avformning med en styv borste och en skrapa. 

Avspolning av betongytan skall alltid göras direkt efter av-

formning. 

 

Negativ friläggning (mot formbotten): 

MasterFinish SRT 488 påförs med pensel eller roller. Man 

kan gjuta direkt efter påföring, men får MasterFinish SRT 

488 torka ökar säkerheten. Undvik dropp av vatten och ce-

mentslam i formen före gjutning. Avformning bör ske da-

gen efter. 

 

Positivfriläggning (ovansidan betongen): 

Späd MasterFinish SRT 488 med 50 % vatten till sprutbar 

konsistens. 

 

 

Rör om väl. Spruta på blandningen (rikligt) på betongytan 

direkt efter glättning. 

Täck hela ytan väl med plast. Avformning bör göras dagen 

efter. 

Efter avspolning kan frilagda ytor avsyras med LASCO-

VET. 

 

LEVERANSFORM 
MasterFinish SRT 488 levereras normalt i 25 kg spann. 

MasterFinish SRT 488 levereras i 3 olika styrkor: 

D8, gul - till 4/8 mm ballast - djup ca 2 - 3 mm. 

D16, vit - till 8/16 mm ballast - djup ca 3 - 4 mm. 

D32, röd - till 16/32 mm ballast - djup ca 4 - 5 mm 

 

FÖRVARING 
MasterFinish SRT 488 skall förvaras frostfritt men svalt. I 

oöppnade originalemballage är hållbarheten minst 6 må-

nader. 

 

MILJÖ 
MasterFinish SRT 488 har inga kända hälsorisker och in-

nehåller inga lösningsmedel. Se i övrigt vårt säkerhetsda-

tablad. 

 

Tekniska data 

Aktiv komponent: Sackarin. 

Densitet: Ca 1,3 kg/liter 

pH-värde: Ca 8. 

Utseende: 
Färgad, trögflytande, nästan luktfri 
vätska. 

Fryspunkt: Ca 0 °C. 
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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 manga års erfarenhet samt på vår nuvarande kunskap. Eftersom 

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

av produkten. 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. 
 


