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BLANKOL-5006
Środek antyadhezyjny do szalunków stalowych

Właściwości:
BLANKOL-5006 jest środkiem antyadhezyjnym
nowej generacji, spełniającym wymagania ochrony 
środowiska. Środek nie przywiera do betonu, pozwala 
łatwo się usunąć z szalunku i nie tworzy porów 
na powierzchni betonu. BLANKOL-5006 szybko 
odparowuje z zabezpieczonej powierzchni i może być
stosowany z szalunkami stalowymi podgrzewanymi do
temp. maks. +80°C.

Zastosowanie:
BLANKOL-5006 jest specjalnym środkiem 
antyadhezyjnym do szalunków niechłonnych 
stosowanych przy produkcji prefabrykowanych 
elementów betonowych.

Dane techniczne:
Postać:    ciecz
Barwa:    żółta
Gęstość:   0,80 g/cm3

Magazynowanie:  24 miesięce w szczelnie    
   zamkniętym, oryginalnym  
   opakowaniu, w pomieszczeniu  
   chłodnym, lecz chronionym   
   przed mrozem. Naruszone  
   opakowanie  zużyć w jak  
   najkrótszym  czasie.

Opakowania:
Kontener:  1000 l
Beczka:    200 l
Pojemnik:   25 l

Zużycie:
- 15–30 g/m2 w zależności od rodzaju szalunku.

Obróbka:
BLANKOL-5006 jest dostarczany w postaci gotowej 
do użycia i należy go nakładać bez rozcieńczania, 
równomiernie, jak najcieńszą warstwą na oczyszczony
i suchy szalunek. W razie potrzeby nadmiar ściągnąć 
przy pomocy gumowych zbieraków odpornych na 
działanie olejów mineralnych.

Wskazówki:
- BLANKOL-5006 jest nierozpuszczalny w wodzie,
- przy zbyt grubym nałożeniu może dochodzić do
powstawania narośli,
- zaleca się stosowanie dysz rozpylających o maks.
średnicy do 1 mm,
- należy unikać powstawania zacieków i gromadzenia
się środka na dnie szalunku,
- środek można stosować w stalowych szalunkach
podgrzewanych do temp. maks. +80°C,
- należy unikać prac spawalniczych, prac powodujących
powstawanie iskier, a także otwartego ognia itp., w 
pobliżu szalunków świeżo pokrytych środkiem.

GISCODE: BTM 30

Nasze wskazówki nie obejmują wszystkich
szczegółów. Przed zastosowaniem
wskazane jest wykonanie prób wstępnych
zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz zapoznanie się z aktualną Kartą
Charakterystyki Chemicznej.
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Udzielamy gwarancji odnośnie do jakości naszych materiałów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy. Dla budowli o specjalnych wymaganiach, których nie obejmuje niniejsza 
instrukcja, stawiamy naszym P.T. Klientom do dyspozycji własną fachową służbę doradczą. Z chwilą wydania przez nas nowej instrukcji technicznej, niniejsza instrukcja traci swą ważność.
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