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Práva kupujúceho ohľadom kvality našich materiálov sa riadia podľa našich predajných a dodacích podmienok. Ohľadom požiadaviek nad rámec 
tu uvedeného použitia je Vám k dispozícii naša technická poradenská služba. Údaje o použití sú záväzné až keď sú právne záväzne písomne 
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 RL/JD/JP 

 
 

BLANKOL-2000 výrobok č. 4 06130 

Špeciálny separačný prostriedok 
 
 
Vlastnosti: 
BLANKOL–2000 je vysokokvalitný separačný 
prostriedok, ktorého spotreba je vďaka jeho 
nízkoviskóznym vlastnostiam veľmi nízka. 
BLANKOL–2000 sa rýchlo odvetráva a pri 
správnom, tenkom nanášaní umožňuje vytvorenie 
mimoriadne rovnomerných povrchov bez fľakov a 
hniezd s ostrými hranami a profilmi. 
BLANKOL–2000 obmedzuje korodovanie, nie je 
hydrofobizujúci a umožňuje následné nanášanie 
omietok a pod. 
 
Oblasti použitia: 
BLANKOL–2000 bol vyvinutý špeciálne na 
použitie v závodoch na výrobu prefabrikátov. Je 
vhodný na všetky nenasiakavé druhy debnení a 
vyhrievané formy do +60 °C. 
Veľmi dobré výsledky s optimálnou pohľadovosťou 
betónu sa dosahujú špeciálne na vysokých 
zvislých debneniach. 
Krátka doba odvetrávania (do 4 minút) umožňuje 
rýchlu obrátkovosť debnení. 
 
Technické údaje: 
Farba:  číra, nažltlá 
Konzistencia: kvapalina 
Merná hmotnosť: 0,78 g/cm
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Skladovanie:  chrániť pred nadmiernym 
zohriatím; skladuje sa 
v uzavretých nádobách,  

Trvanlivosť: 12 mesiacov v uzavretých 
originálnych nádobách, 
necitlivý na mráz 

Dodávané balenia: 1000 l kontajner 
   180 l sud 
     25 l nádoba 
Spotreba: 15 – 25 g/m
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Spracovanie: 
BLANKOL–2000 sa dodáva ako hotový prípravok 
a nanáša sa nezriedený natenko a rovnomerne 
pomocou tlakového striekacieho zariadenia a 
špeciálnej, na tento materiál vhodnej dýzy na 
určené vyčistené a suché debnenie. 
 
Osobitné upozornenia: 

 Je bezpodmienečne nevyhnutné urobiť 
predbežné pokusy. 

 Zabráňte vytváraniu mlák! 

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

 BLANKOL – 2000 nie je riediteľný vodou.  

 Vyhrievané debnenia max. do +60 °C. 

  V blízkosti čerstvo nastriekaného debnenia 
sa nesmú robiť zváračské a iné práce s 
odletovaním iskier alebo otvoreným ohňom! 

 Dodržiavajte predpisy o zaobchádzaní s 
látkami obsahujúcimi rozpúšťadlá, prípadne si 
vyžiadajte Bezpečnostný list ES! 

 
Bezpečnostné predpisy: 
Zohľadnite prosím platnú kartu bezpečnostných 
údajov ES! 
 


