
SCHOMBURG Slovensko, s. r. o.  
Rybničná 38/F 
831 06 Bratislava 3 
tel.:  02 / 32 400 502 
fax:  02 / 32 400 501 
web:   www.schomburg.sk 
           www.schomburg-ics.sk   

                                                TECHNICKÝ LIST 

_______________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Práva kupujúceho ohľadom kvality našich materiálov sa riadia podľa našich predajných a dodacích podmienok. Ohľadom požiadaviek nad rámec 
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potvrdené. Tento popis výrobku nezbavuje používateľa jeho povinnosti starostlivo konať. Pri pochybnostiach je potrebné zhotoviť vzorové plochy. 
Vydaním nového znenia tohto prospektu stráca starý prospekt svoju platnosť. 06/13 Dr.MJ/JD/JP 

 

BLANKOL-0 výrobok č. 4 06101 

Impregnačný a separačný olej 
 
 
Vlastnosti: 
BLANKOL–0 je nelepivý, pachovo neutrálny 
impregnačný a separačný olej. 
Minimalizuje napučiavanie a zdrsňovanie 
drevených debnení. 
Výrobné zariadenia z ocele / železa i oceľové 
debnenia vo všeobecnosti chráni pred novou 
tvorbou hrdze. Zabraňuje sa tak vytváraniu 
hrdzavých fľakov v betóne. 
 
Oblasti použitia: 
BLANKOL–0 sa používa špeciálne v závodoch na 
výrobu prefabrikátov a na stavebných dvoroch. 
BLANKOL-0 je vhodný na konzervovanie pri 
krátkodobom prerušení prevádzky, na 
impregnovanie drevených podložiek pri súčasnom 
použití ako separačný prostriedok. 
Oblasť použitia zahŕňa veľkoplošné debnenia, 
drevené debnenia, formy a drevené podložky. 
Oceľové debnenia sa smú predhrievať na teplotu 
do +60 °C. 
 
Technické údaje: 
Farba:  nažltá 
Konzistencia: kvapalina 
Hustota: 0,89 g/cm
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Skladovanie:  citlivý na mráz; skladuje 
sa v uzavretých nádobách, 
chránený pred nečistotami 

Trvanlivosť: 12 mesiacov v uzavretých 
originálnych nádobách 

Dodávané balenia: 1000 l kontajner 
   210 l sud 
     25 l nádoba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spotreba: 
v závislosti od podkladu: 15 – 50 g/m
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Spracovanie: 
BLANKOL–0 sa rovnomerne a tak natenko, ako je 
to možné, nastrieka na čisté a suché debnenie. 
Prípadne sa po nastriekaní môže stiahnuť stierkou 
z penovej gumy odolnej voči minerálnym olejom. 
 
Osobitné upozornenia: 

 Je bezpodmienečne nevyhnutné urobiť 
predbežnú skúšku. 

 Zabráňte vytváraniu mlák! 

 Príliš vysoká spotreba oleja môže spôsobiť 
tvorbu „škupín“ a nalepovanie.  

 Predhrievanie debnení maximálne do +60 °C. 

 BLANKOL–0 nie je riediteľný vodou. 

 Nadbytočný materiál môžeme odobrať 
stierkou z  penovej gumy odolnej voči 
minerálnym olejom. 

 
Bezpečnostné predpisy: 
Zohľadnite prosím platnú kartu bezpečnostných 
údajov ES! 
 


