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TERMÉKLEÍRÁS 

 
A MasterFinish RL 201 zsaluleválasztó növényi olajokból 
készült vizes emulzió. 
 
A termék szinte szagtalan, nem tartalmaz ásványi olaj 
alapanyagot, ebből a szempontból mérlegelni kell a többi 
termékkel való összeférhetőségét. 
 
A MasterFinish RL 201 univerzálisan felhasználható 
formaleválasztó anyag, alkalmazásával kiváló minőségű 
esztétikus betonfelület készíthető. 
 
MasterFinish RL 201 biológiailag könnyen lebomló 
termék, ezért a zsaluleválasztókra vonatkozó legújabb 
előírásoknak is megfelel (bevizsgálva OECD 301 B / NF 
EN ISO 9439 alapján). 
 
ALKALMAZÁSI TERÜLET 

 
• kiöntött zsaluzathoz – betontermék gyártáshoz  
• formaleválasztó előregyártott betonelemekhez 
• enyhén nedvszívó zsaluzatokhoz  
• nem nedvszívó zsaluzatokhoz 
 
ELŐNYÖK  

 
• oldószermentes   
• szinte szagtalan  
• biológiailag könnyen lebomló  
• univerzálisan alkalmazható  
• alacsony kockázat összeférhetetlenségre  
• jó porlasztás a szórással  
• erős leválasztó hatás  
• kiváló minőségű betonfelületek készítéséhez 
• zsaluzatot hosszú ideig tisztán tartja 
• alkalmazható +60 ° C-ig 

 
BEDOLGOZÁS 

 
A használatra kész MasterFinish RL 201 forma-
leválasztót hígítás nélkül általában nagynyomású 
szórással egyenletesen kell felhordani a megtisztított, 
száraz zsaluzatra. 
 
Szóráshoz szükséges minimális nyomás: 2 bar. 
Szórófej ideális távolsága a zsaluzattóI: 50 - 100 cm. 

Felhordást követően 5 - 15 perc (hőmérséklet, pára-
tartalom és légmozgás függvénye) száradási időt be kell 
tartani. Átlátszó, vízálló film jön létre, amely jó esőálló 
képességgel is bír. 
 
MasterFinish RL 201 terméket nem szabad másik forma-
leválasztóval keverni! 
 
Hőmérséklet felhasználáskor: +5° C-tól +60° C-ig. 

 
MEGJEGYZÉSEK 
 
Ha a MasterFinish RL 201 formaleválasztót 0 ° C alatti 
hőmérsékleten kell bedolgozni, a fagyáspont 
csökkenthető etanol hozzáadásával. Az adagolást 
közvetlenül az alkalmazás előtt kell elvégezni. Max 15% 
alkoholt alaposan, de óvatosan kell hozzákeverni.  Az 
ilyen módosított MasterFinish RL 201 stabilitása 
drasztikusan csökken, nehezen tárolható, ezért 
összekeverés után a formaleválasztót fel kell használni. 
 
Ritkán, bizonyos felületeknél előfordulhat, hogy a 
MasterFinish RL 201 az egykomponensű bevonatokat, 
ill. a gumi felületeket megmarja. 
 
MasterFinish RL 201 nem szabad, hogy galvanizált 
fémmel kerüljön kapcsolatba. 
Fúvóka ajánlás:  
Széles permetezési szögű nemesacél fúvóka;  
Nr.: 800067 (furatátmérő: 0,53 mm; szög: 80°; átfolyás: 
0,34 l/min) 

 
ANYAGSZÜKSÉGLET 
 
Kb. 14 ml/m², 
1 liter kb. 70 m²-re elegendő 

 
TÁROLÁS 

 
Normál tárolási körülmények között +1° C és +30° C 
között legalább 9 hónapig felhasználható. 

    
KISZERELÉS Termékkód 

K 25 liter 54940636 

F 200 liter 51213199 

C 1000 liter 54327056 
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Termék adatok  

Megjelenés Folyadék, növényi olaj vizes emulziója 

Szín Fehér-tejszerű 

Sűrűség Kb. 0,97 g/cm3 + 20 ºC-on 

pH-érték 8-10 

 
 
TM-Nr: 984 Ausgabe 18.02.2014 (Magyar nyelvű fordítása) 
 

 
Jogi hivatkozás 

A jelen műszaki adatlap, mint egyéb műszaki utasításaink is, csak a jelen termék tulajdonságainak, bedolgozási- és 
alkalmazási lehetőségeinek leírására szolgál. Nincs neki semmiféle olyan jelentése, amely a termék meghatározott 
tulajdonságai alapján a termék valamely felhasználási területre való alkalmasságát biztosítaná, ezért a leírás nem is 
tartalmaz teljes körű használati utasítást. Miután fenntartjuk magunknak a jogot műszaki adatlapjaink módosítására, 
ezért a vevő kötelessége biztosítani azt, hogy a mindenkor aktuális műszaki adatlappal rendelkezzen. Ezek az illetékes 
helyi képviseleteinken beszerezhetőek, vagy a www.master-builders-solutions.basf.at honlapunkról a „termékek” 
menüpont alatt letölthetőek. Mindezeken felül az általános üzleti feltételeink érvényesek. 
 
 

FORGALMAZÓ 
 

BASF Performance Products GmbH – Betonadalékszer üzletág 
Auszrtria - 8670 Krieglach, Roseggerstraße 101, Tel: +43 3855 2371,  
E-Mail: office.austria@basf.com, 
Web: www.master-builders-solutions.basf.at, 
  
Nemzetközi sürgősségi telefonszám: +49 180 2273-112 
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