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TECHNICKÝ LIST
 

 

 

BLANKOL-K30 

Koncentrovaný separační olej pro podložná prkna a dřevěná bednění 
 

Číslo artiklu Obsah Měrná jednotka Obal Barva 

406141001 25 litr kanystr žlutavá transparentní 

406141003 1 000 litr kontejner žlutavá transparentní 

406141004 210 litr sud žlutavá transparentní 

406141900 10 litr kanystr žlutavá transparentní 

 
 
Vlastnosti: 

• vysoce koncentrovaný separační prostředek na beton 

• bez obsahu vody 

• ředitelný vodou (v poměru 1:6) 

 

Výhody: 

• velmi vydatný 

• pečuje a chrání dřevěná bednění 

 
Oblasti použití: 

• na všechny druhy dřevěných bednění 

• vhodný zejména pro nasákavá dřevěná bednění 

 

Technické údaje: 

Vlastnosti materiálu 

Báze: minerální olej 

Konzistence: tekutina 

Měrná hmotnost: cca 0,9 g/cm
3
 

Vodou ředitelný: ano 

 

Zpracování  

Spotřeba  cca 10,00-50,00 g/m
2
 

 

Způsob zpracování 

Nářadí/pomůcky 

• tlaková stříkací technika 

• stříkací zařízení 

 

Ruční zpracování 

lze nastříkat tlakovou stříkací pistolí  

 

Vhodný podklad 

Dřevěné bednění 

 

Aplikace 

Zpracování 

1. BLANKOL-K30 se ředí vodou za stálého míchání 

(do poměru 1:6). 

2. Nejdříve je třeba začít ředěním v poměru 1:1 a po 

intenzivním promíchání postupně přidávat vodu až do 

dosažení požadovaného naředění.  

3. Ke zpracování používejte vhodnou automatickou nebo 

ruční stříkací techniku. 

 
Skladování: 

v chladu a suchu, 24 měsíců v uzavřeném originálním 

obalu. Po otevření obsah ihned spotřebujte. 

 

Upozornění: 

• Po naředění je BLANKOL-K30 citlivý na mráz. 

• Je naprosto nezbytné nejprve provést zkušební aplikaci 

výrobku. 

• Nové podkladové desky ošetřujte denně přípravkem 

BLANKOL-K30 (zředěným vodou 1:1). Po každých třech 

cyklech postupně zvyšujte zředění až na 1:6. Poté začněte 

znovu s ředěním v poměru 1:1. 

• Podíl oleje je třeba zvýšit, přestane-li nastříkaná voda 

tvořit kapky. 

• Dřevo je přírodní materiál, a proto se může pokaždé 

chovat odlišně. Berte to prosím v úvahu při používání 

přípravku BLANKOL-K30. 

• Uvedená spotřeba se vztahuje na aplikaci neředěného 

výrobku. 

 

Při zpracování dodržujte pokyny v Bezpečnostním listu! 

GISCODE: BTM10 

 

 

 

 

 

 

  

Práva kupujícího ohledně kvality našich materiálů jsou upravena prodejními a dodacími podmínkami. Pro požadavky nad rámec zde popsaného 
použití je Vám k dispozici naše technická poradenská služba, právní závaznost však vyžaduje předchozí písemné potvrzení z naší 
strany. Popis výrobku nezbavuje uživatele povinnosti být pečlivý. V případě pochybností založte zkušební plochy. Vydáním nového Technického 
listu pozbývá původní svou platnost.                                                                                                                                              14/12/2021 
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