
 
Technický list č.: 706 

RHEOFINISH 299 C 
Účinný čistící a ošetřující prostředek pro míchací zařízení, čerpa-
dla na beton, bádie, zabraňující ulpívání cementových směsí (be-
tonu, malt, potěrů atd.) na povrchu. Vyznačuje se vysokou přilna-
vostí. Aplikace i na vlhký povrch.  
 
Použití 
• Aplikace i na vlhký povrch ihned po vyčištění zařízení.  
• Biologicky odbouratelný. 
• Na míchačky, transportní zařízení, japonky, zařízení 

a čerpadla na beton, vnější plochy bednění vystavené 
znečištění cementovou směsí.  

• Všeobecně pro všechny plochy zařízení s požadav-
kem na zamezení ulpívání cementových směsí (be-
tonu, malty, potěru atd.) na povrchu.  

• Stejně tak pro zařízení přicházející do styku s asfalto-
vými produkty. 

 
Působení 
• Rheofinish 299 C je vyroben z vysoce rafinovaných 

čistých olejů.  
• Zvláštností je jeho přídržnost na suchém i mokrém 

povrchu, což snižuje náklady i čas na čištění a údrž-
bu.  

• Vytváří relativně otěru vzdornou ochrannou vrstvu, 
čímž zabraňuje přilnutí a přisychání zbytků betonu a 
malty, popř. zbytků asfaltu.  

• Stávající znečištění od betonu nebo cementu bude při 
pravidelném použití tohoto prostředku postupně od-
straněno.  

 
Technické údaje 
Vzhled nažloutlá tekutina 
Objemová hmotnost (při +20°C) 0, 85 g/ cm3 
Teplota zpracování od 0°C  

 
Spotřeba 
• 1 l na 30 - 40 m2. 
 
Zpracování 
• Rheofinish 299 C se nanáší nezředěný postřikovacími 

přístroji po každém vyčištění.  
• Lze ho nanášet i bezprostředně po umytí a stečení 

vody, a to na suchý i vlhký povrch.  
 
Balení 
• Kanystr 20 l 
• Sud 200 l nebo 210 l dle stavu na skladě 
• Kontejner 1000 l  
 
Skladování 
• Chraňte před mrazem! 
• Při obvyklém skladování (uzavřená nádoba, 20 °C) je 

výrobek použitelný minimálně 18 měsíců. 
 

Bezpečnostní pokyny 
• Při práci používat gumové rukavice a ochranné brýle. 
• Přípravek není zařazen mezi nebezpečné látky. 
 
Odstraňování prázdných obalů 
Všechny informace o likvidaci prázdných balení, pro-
duktů a jejich zbytků jsou uvedeny v bezpečnostním 
listu 
 
Technická podpora 
Příslušný spolupracovník firmy BASF Stavební hmoty 
Česká republika s.r.o. je Vám s dalšími informacemi a 
technickou podporou rád k dispozici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. 
K Májovu 1244, 537 01 Chrudim 
tel..: +420-469 607 111 
fax:  +420-469 607 112 
e-mail: info.cz@basf.com 
www.basf-sh.cz 

Severní Čechy 
602 564 211 
 
Severovýchodní Čechy 
721 732 865 

Jižní Čechy 
724 102 492 
 
Střední Čechy(Praha) 
602 564 211 

Střední Morava 
602 437 585 
 
Jižní Morava 
602 437 585 
 

    
Zákaznický servis (příjem objednávek) 
tel.: +420-469 607 160 
fax: +420-469 607 161 
e-mail: objednavky.cz@basf.com    

Západní Čechy 
724 102 492 

Východní Čechy 
721 732 856 

Severní Morava 
602 437 585 
 

 
Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich výrobních listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným 
znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši poradu. Porada a 
doporučení jsou prováděny  v rámci předsmluvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky. 
Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese www.basf-sh.cz               
Vydáno: březen 2008                                                                                                                                                                                       Novým vydáním ztrácí staré platnost. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


