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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 Dr.MJ/JD/JP 

 
 

BLANKOL-K30 výrobok č. 4 06141 

Vodou riediteľný separačný prostriedok 
 
 
Vlastnosti: 
BLANKOl-K30 je vysoko koncentrovaný 
separačný prostriedok, ktorý sa dodáva bez 
obsahu vody. BLANKOL–K30 je riediteľný vodou a 
preto ho môžeme prispôsobiť špeciálnym 
požiadavkám. Na debnení sa vytvorí olejový film s 
veľmi dobrým separačným účinkom, ktorý 
umožňuje bezproblémové a ľahké oddebňovanie. 
 
Oblasti použitia: 
BLANKOL–K30 sa používa špeciálne vo 
výrobniach betónových výrobkov, ale možno ho 
použiť aj na stavbe. 
BLANKOL–K30 je zvlášť vhodný na všetky typy 
drevených debnení, osobitne na hobľované a 
nehobľované debnenia, debnenia z tvrdého dreva 
i debniace dosky. 
BLANKOL–K30 chráni a trvalo ošetruje drevo  a 
značne zvyšuje životnosť napr. podkladných 
dosiek. 
Prednosťou je, keď sú debnenia nasiakavé. 
 
Technické údaje: 
 
Farba:  číra / nažlá 
Konzistencia: kvapalina 
Merná hmotnosť: 0,90 g/cm

3
  

Materiálová báza: minerálny olej 
Skladovanie:  nie je 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: 
Max. zriedenie: 1 : 6  (K30 : voda) 
Drevené debnenie: 10 – 20 g/ m² 
    (nezriedeného prípravku) 
Spracovanie: 
BLANKOL–K30 môžeme za stáleho miešania 
zriediť s vodou až do pomeru 1 : 6. Dbáme pritom 
na to, aby sme začali s pomerom 1 : 1, a až po 
dobrom zmiešaní pokračujeme s pridávaním vody 
až po dosiahnutie požadovaného stupňa 
zriedenia. Na spracovanie použijeme vhodné 
automatické alebo ručné striekacie zariadenie. 
 
Osobitné upozornenia: 

 Zriedený BLANKOL–K30 je citlivý na mráz. 

 Je bezpodmienečne nevyhnutné urobiť 
predbežné pokusy. 

 Nové drevené podkladné dosky denne 
ošetrujeme prípravkom BLANKOL–K30    
(1 : 1). Vždy po troch cykloch zriedenie 
zvyšujeme postupne na 1 : 6. Potom 
začneme nový cyklus ošetrovania opäť s 
pomerom 1 : 1. 

 Olejový podiel musíme zvýšiť, keď 
nastriekaná voda prestane vytvárať kvapky. 

 Drevo je prirodzený materiál a preto sa nikdy 
nespráva rovnako. Pri používaní prípravku 
BLANKOL–K30 to musíme zohľadniť  

 
Bezpečnostné predpisy: 
Zohľadnite prosím platnú kartu bezpečnostných 
údajov ES! 
 


