
Właściwości:
BLANKOL-K30 jest szczególnie wydajnym, w chwili 
dostawy bezwodnym, wysokoskoncentrowanym 
środkiem antyadhezyjnym, który może być rozcieńczony 
wodą. 
BLANKOL-K30 tworzy na szalunku powłokę z oleju  
o wysokich właściwościach rozdzielczych i doprowadza
do bezproblemowego, łatwego i szybkiego 
rozszalowania, zwłaszcza przy zastosowaniu do 
chłonnych szalunków i palet drewnianych.

Zastosowanie:
BLANKOL-K30 przeznaczony jest w szczególności 
dla przemysłu prefabrykatów betonowych, może 
być również stosowany na szalunkach używanych 
na budowach. BLANKOL-K30 jest stosowany do 
zabezpieczania szalunków drewnianych z heblowanych 
i nieheblowanych desek, twardych płyt pilśniowych, 
palet drewnianych i deskowań. BLANKOL-K30 chroni  
i pielęgnuje drewno oraz wydłuża jego żywotność,  
co jest cechą wysoce pożądaną, np. w przypadku blatów 
drewnianych, stosowanych w zakładach prefabrykacji 
betonowej.

Dane techniczne:
Postać:  ciecz
Barwa:  żółta
Gęstość: 0,90 g/cm3 przy +20°C
Magazynowanie: w oryginalnie zamkniętych 

 pojemnikach; chronić przed 
zanieczyszczeniami

Trwałość: 12 miesięcy w oryginalnie  
   zamkniętych pojemnikach;

chronić przed mrozem

Opakowania: 
Kontener: 1000 l
Beczka: 210 l
Kanister: 25 l

Zużycie:
- 10–50 g/m2 w zależności od stopnia rozcieńczenia,
- maks. rozcieńczenie 1:6 (K30 : woda).

Obróbka:
BLANKOL-K30  można rozcieńczyć z wodą w stosunku 
od 1:6. Rozcieńczanie wodą powinno następować 
w trakcie ciągłego mieszania, początkowo  
w stosunku 1:1 i po dobrym wymieszaniu, w ten sam  
sposób aż do uzyskania żądanego stopnia wymieszania.
Zalecane jest, aby BLANKOL-K30 nanoszony był 
automatycznie, specjalnie do tego celu przeznaczonymi 
urządzeniami natryskowymi.

Wskazówki dodatkowe:
- rozcieńczony BLANKOL-K30 nie jest mrozoodporny
- zaleca się stosowanie dysz rozpylających o  maks. 
  średnicy do 1 mm,
- w okresie początkowym, w szczególności przy nowych 
  paletach drewnianych, bardzo ważna jest codzienna 
  aplikacja środka,
- w przypadku nowych blatów zalecane jest początkowe 
  zaimpregnowanie środkiem rozcieńczonym w stosunku 
  1:1, kolejne trzy impregnacje wykonać środkiem 
  rozcieńczonym w stosunku 1:6, następną impregnację 
  wykonać środkiem rozcieńczonym 1:1; po tym cyklu 
  stosować preparat rozcieńczony 1:6.

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.                                                              03/15/AD/FT
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