MasterRoc® LUB 1
Smörjmedel till betongpumpar, slangar och rörledningar
PRODUKTBESKRIVNING

APPLICERING

MasterRoc LUB 1 är en speciellt framtagen produkt för
smörjning av pumpar, slangar och rörledningar inför
betongarbeten.
Den
består
av
en
oorganisk
huvudkomponent.

Tillsätt 20 till 30 liter vatten i matartratten per påse (200 g)
med MasterRoc LUB 1. Antalet påsar som behövs beror
på pumpens storlek och längden på slangar och
rörledningar. MasterRoc LUB 1 blandas enkelt med vatten
genom att pumpa baklänges två gånger innan betongen
tillsätts. Sedan kan betongen tillsättas i matartratten och
pumpningen börja.

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR
MasterRoc LUB 1 skapar en tunn smörjfilm på insidan av
pumpar, slangar och rörledningar för att minska friktionen
och förhindra att det blir stopp. Produkten är framtagen för
att ersätta andra smörjmetoder, såsom cementslam.
• Minskar friktion
• Minskar risken för stopp
• Förlänger livslängden för slangar och ledningar
• Miljövänlig produkt
• Behöver inte förblandas
• Lätt att använda

FÖRVARING
MasterRoc LUB 1 har en hållbarhet på 12 månader när
det förvaras torrt med god ventilation vid +5 °C till +35 °C
i slutna originalfat.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

TEKNISKA DATA
Form
Färg
Kemisk baskomponent
Densitet (vid +20 °C)
pH-värde (i 1 %-lösning)

Observera att ingen betong ska tillsättas till MasterRoc
LUB 1-lösningen utan att man först pumpar bakåt och
framåt enligt beskrivningen ovan.

Pulver
Vit
Oorganiska salter
Ca 2,1 kg/dm3
8,0–8,4

Använd dammfiltermask, skyddsglasögon och plasthandskar. MasterRoc LUB 1 kan vara lätt irriterande för
ögonen. Vid kontakt, tvätta det drabbade området med
rikligt med rent vatten. Inga speciella faror har identifierats.
Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

FÖRPACKNING
MasterRoc LUB 1 finns i 28-kilosfat som innehåller 125
påsar (200 g vardera).
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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
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.
NOTE:

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

