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OPIS IZDELKA 

 
MasterFinish RL 110 je fizikalno/kemijsko delujoče 
ločevalno sredstvo z nizkimi emisijami na osnovi 
mineralnega olja, ki opaže ohranja čiste. 
 
Ločevalni film je odporen proti dežju in ni topen v vodi. 
 
Ob pravilni uporabi in tankem nanosu oprijem naslednjih 
slojev (npr. ometov, barv) ne bo oslabljen. 

 
PODROČJA UPORABE 

 
MasterFinish RL 110 je primeren za splošno uporabo pri 
betonskih in tunelskih gradnjah brez posebnih zahtev. 
 
MasterFinish RL 110 se lahko uporablja na vpojnih in 
nevpojnih lesenih, jeklenih in matričnih opažih. 

 
PREDNOSTI 

 
• Nizke emisije 

• Ohranja opaže čiste 

 
OBDELAVA 

 
MasterFinish RL 110 je pripravljen za uporabo in se z 
razpršilcem z ustrezno šobo nerazredčen enakomerno in 
tanko nanaša na očiščen in suh opaž. 
 
Temperatura obdelave od –5 °C do najbolje +20 °C ± 5 
°C 
 
V primeru neuporabljenih, vpojnih lesenih opažev je 
priporočena predhodna obdelava s plamenskim 
čiščenjem, s cementnim obrizgom ali z izdelkom 
MasterFinish FW 323, da se lahko ustvari pregrada pred 
škodljivimi sestavinami lesa. 
 
Presežku ločevalnega sredstva se je treba izogniti oz. ga 
odpraviti, saj ta negativno vpliva na izid. Po 
razopaževanju in predhodnem čiščenju je treba opaž 
neposredno obdelati s sredstvom MasterFinish RL 110. 

 
ODMERJANJE 

 
Glede na vrsto opaža približno 12–18 ml/m² ali 1 liter za 
približno 55–85 m². 

 
VARNOSTNA NAVODILA 

 
Za informacije o nevarnosti, varnosti in odstranjevanju 
glejte varnostni list ES in nalepko na embalaži. 

 
POGOJI SKLADIŠČENJA 

 
Shranjujte pri temperaturi od +5 do +35 °C. 
Rok skladiščenja: 1 leto. 
Rok uporabe v neodprti, tesno zaprti originalni embalaži. 



 
 
 
 
 

MasterFinish RL 110 
 

 

Ločevalno sredstvo za razopaževanje v betonski gradnji  

 

    
    

 
 

   

Podatki o izdelku  

Osnova surovine Temeljno olje z dodatki 

Barva in oblika dostave Svetlo rumena do rjavkasta tekočina 

Gostota 0,85 +/– 0,03 g/cm3 

 
 

Št. TD: A-210 

Datum izdaje: 23. 8. 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pravno obvestilo 
Podatki v tej tiskovini temeljijo na našem trenutnem znanju in izkušnjah. Zaradi številnih možnih vplivov pri obdelavi in 
uporabi našega izdelka ti uporabnika ne razbremenjujejo obveznosti izvajanja lastnih pregledov in preizkusov. Iz naših 
podatkov ni mogoče izpeljati jamstva za nekatere lastnosti ali primernosti izdelka za konkreten namen uporabe. Vsi tukaj 
podani opisi, podatki, ponderji in podobno se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in ne predstavljajo 
pogodbeno dogovorjene kakovosti izdelka. Priporočila, ki se razlikujejo od podatkov v tehničnih listih, so zavezujoča le, 
če smo jih pisno potrdili. Prejemnik našega izdelka je odgovoren za spoštovanje morebitnih pravic iz blagovne znamke 
ter obstoječih zakonov in predpisov v odnosu do tretjih oseb. Omemba trgovskih imen drugih podjetij ni priporočilo in ne 
izključuje uporabe drugih podobnih izdelkov. Velja najnovejši tehnični list, ki ga lahko zahtevate od nas ali ga prenesete s 
spletnega mesta www.master-builders-solutions.basf.at. Datum zadnje revizije besedila: avgust 2015. 
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