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TECHNICKÝ LIST
 

 

BLANKOL-SUPER 

Separační prostředek s chemicko-fyzikálním účinkem 
 

Číslo artiklu Obsah Měrná jednotka Obal Barva 

406107001 25 litr kanystr žlutavá transparentní 

406107003 1 000 litr kontejner žlutavá transparentní 

406107004 210 litr sud žlutavá transparentní 

 
 
Vlastnosti: 

• odbedňovací prostředek na beton 

• s chemicko-fyzikálním separačním účinkem 

 

Výhody: 

• výsledkem jsou velmi pěkné pohledové plochy 

• odolnost vůči dešti 

 
Oblasti použití: 

• všechny druhy dřevěných a ocelových bednění 

• umělohmotné profilované a PE formy 

• všechny druhy velkoplošných bednění s nepropustným 

povrchem 

• pro bednění zahřátá až na +60 °C 

• pro vysoce kvalitní pohledové betony, prefabrikované 

výrobky, betonové tvárnice, filigránové díly 

 

Technické údaje: 

Vlastnosti materiálu 

Báze: minerální olej 

Konzistence: tekutina, neředitelná 

Měrná hmotnost: cca 0,85 g/cm
3
 

Vodou ředitelný: ne 

 

Zpracování  

Spotřeba  cca 15,00-50,00 g/m
2
 

 

Způsob zpracování 

Nářadí/pomůcky 

tlaková stříkací technika 

 

Ruční zpracování 

• tlakovou stříkací pistolí 

• vhodným stříkacím přístrojem 

 

Vhodný podklad 

• velkoplošná bednění 

• materiály s nepropustným povrchem 

 

Příprava podkladu: 

Ošetřovaný podklad musí být 

• čistý 

• suchý 

 

Aplikace 

Zpracování 

Ke zpracování používejte vhodnou automatickou nebo 

ruční stříkací techniku. 

 
Skladování: 

chránit před mrazem, 12 měsíců v uzavřeném originálním 

obalu při teplotě nejméně +8 °C. Po otevření obsah ihned 

spotřebujte. 

 

Upozornění: 

• Je naprosto nezbytné nejprve provést zkušební aplikaci 

výrobku. 

• Zamezte tvorbě louží. 

• Nadměrný nátěr BLANKOLu-SUPER může způsobit 

tvorbu povrchových krust a usazenin. 

• BLANKOL-SUPER nelze ředit vodou. 

• Formy/bednění nahřívané do max. +60 °C. 

• Dodržujte předpisy pro práci s prostředky obsahujícími 

rozpouštědla, příp. si vyžádejte Bezpečnostní list 

výrobku. 

• Přebytečný materiál lze odstranit gumovou stěrkou 

odolnou minerálním olejům. 

• Bezpodmínečně se vyhněte svařování, odlétajícím 

jiskrám, otevřenému ohni apod. v blízkosti bednění, na 

kterém je čerstvě nastříkaný BLANKOL-SUPER. 

• Nová dřevěná bednění jsou silně nasákavá, a proto 

vyžadují opakované ošetření BLANKOLem-SUPER. 

 

Při zpracování dodržujte pokyny v Bezpečnostním listu! 

 

 

 

 

 

 

  

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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