
 
 
 
 
 

MasterFinish RL 218 
 

Korábbi neve: Rheofinish® 218
 

Leválasztószer lyuk- és pórus-szegény látszóbetonhoz  

 

    
    

     

TERMÉKLEÍRÁS 

 
A MasterFinish RL 218 egy kémiailag és fizikailag ható 
leválasztószer, amely magasan finomított fehér 
olajokból, biológiailag lebomló hatóanyag-
komponensekből és dearomatizált oldószerekből áll. 
 
Tisztán tartja a zsaluzatot, ami jelentősen csökkenti a 
szokásos tisztítási ráfordítást és védelmet nyújt a 
korrózió ellen. 
 
Szakszerű vékony felvitel esetén nem befolyásolja a 
későbbi bevonatok (pl. vakolat, festék) tapadását. 
 
Habszivacsokat, mint például a polisztirolt és hasonlókat, 
nem oldja. 

 
ALKALMAZÁSI TERÜLET 

 
• leválasztószer késztermék gyártáshoz 

 
ELŐNYEI 

 
• környezetbarát 
• korrózióvédelem 
• nem oldja a polisztirolt 
• folyékony 
• fűtött zsaluzaton +60 °C-ig használható 

 
FELDOLGOZÁS 

 
A Masterfinish RL 218 használatra kész és hígítás nélkül 
vékonyan és egyenletesen kell nagy nyomású 
szórókészülékkel az előzőleg megtisztított, száraz 
zsaluzatra felvinni. 
 
A MasterFinish RL 218 terméket semmi esetre sem 
szabad más leválasztószerekkel összekeverni! 

 
TUDNIVALÓK 

 
Ajánlott fúvóka: széles szórású fúvóka rozsdamentes 
acélmaggal; Szám: 800067 (Furat: 0,53 mm; Szög: 80°; 
Átfolyás: 0,34 l/perc) 

 
ANYAGSZÜKSÉGLET 

 
kb. 8 ml/m² 
ill. 1 liter kb. 125 m²-hez 

 
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

 
Figyelmeztetésekre, biztonsági és hulladékkezelési 
utasításokra vonatkozóan, kérjük olvassa el a biztonsági 
adatlapot és a göngyölegen található címkét. 

 
FELDOLGOZÁSI HŐMÉRSÉKLET ÉS 
TÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLET 

 
Hőmérséklet tartomány: -10° C és +60° C között 
1 évig tárolható 
közvetlen napfénytől védve tárolandó 

    
KISZERELÉS Cikkszám 

K 20 lt 51422602 

F 200 lt 50128578 

C 980 lt 50128576 
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Termékadatok  

Sűrűség kb. 0,801 g/cm³ +20 °C-os hőmérsékleten 

Forma folyékony 

Szín színtelentől világos sárgáig, világos 

 
 
 

TM-szám: 21   Kiadás 2014. 02. 18. 
 
Jogi nyilatkozat 

Ez a műszaki adatlap, az egyéb műszaki tudnivalókhoz és információkhoz hasonlóan, csak a jelen termék 
tulajdonságainak, feldolgozási és alkalmazási lehetőségeinek leírására szolgál. Nem jelent azonban garanciát a termék 
egyes tulajdonságaira vagy annak bizonyos felhasználási célra való alkalmasságára vonatkozóan, és a leírás nem 
tartalmaz teljes használati utasítást. Mivel fenntartjuk magunknak a jogot, hogy megváltoztassuk a műszaki adatlapokat, 
az ügyfél dolga annak a biztosítása, hogy minden esetben a legújabb műszaki adatlap álljon rendelkezésére. Az aktuális 
műszaki adatlapok valamennyi telephelyünkön igényelhetők vagy letölthetők a honlapunkról - www.master-builders-
solutions.basf.at - a "Termékek" kategóriában. Ezen kívül az aktuális Általános Szerződési Feltételeink érvényesek. 
 
 

BASF Performance Products GmbH - Beton adalékszerek üzleti ágazat 
A-8670 Krieglach, Roseggerstraße 101, Tel: 03855/2371, office.austria@basf.com, www.master-builders-
solutions.basf.at, sürgősségi információk:+491802273112 


