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BLANKOL - 5006 
výrobok č. 406110 

Separačný prostriedok 
 
 
Vlastnosti: 
 

BLANKOL – 5006 je ekologicky vhodný akostný 
separačný prostriedok, ktorý sa vďaka zvolenej 
kombinácii účinných látok nenalepuje 
a minimalizuje vytváranie lunkrových dutín. 
BLANKOL – 5006 sa rýchlo odvetráva a je vhodný 
iba na ohrievané oceľové debnenia do +80 °C. 
 
 
Oblasti použitia: 
 

BLANKOL – 5006 sa používa špeciálne 
v závodoch na výrobu prefabrikátov. 
 
 
Technické údaje: 
 

farba:  medovo-žltá 
konzistencia: kvapalina 
merná hmotnosť: 0,8 g/cm3  
 
skladovanie:  nie je citlivý na mráz, 

v uzavretých nádobách 
chránene pred 
nečistotami 

trvanlivosť: 2 roky (uzavretá nádoba) 
dodávané balenia: 1000 l kontajner 
   180 l sud 
     25 l nádoba 
 
 
Spotreba: 

oceľové debnenie:  15 – 30 g/m2 

 

Spracovanie: 

BLANKOL – 5006 sa rovnomerne a tak natenko, 
ako je to možné, nastrieka na čisté a suché 
debnenie. 
 

Osobitné upozornenia: 

• Je bezpodmienečne nevyhnutné urobiť najprv 
pokusy.  

• Zabráňte vytváraniu mlák! 
• Príliš veľká vrstva prípravku môže spôsobiť 

vytváranie škáry a nalepovanie. 
• Používajte iba striekacie dýzy s priemerom 

otvoru max. 1 mm. 
• BLANKOL – 5006 nie je riediteľný vodou. 
• Nadbytočný materiál môžeme odobrať 

stierkou z penovej gumy odolnej voči 
minerálnym olejom. 

• 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! 

• Výrobok z minerálneho oleja, daňovo 
zvýhodnený. Nesmie sa používať ako 
pohonná, vykurovacia alebo mazacia hmota, 
ani na výrobu takýchto hmôt. 

 
 
Bezpečnostné predpisy: 
pozri Bezpečnostný list ES 
 
 
Poradenstvo poskytuje: 
naše oddelenie betónových technológií 

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. 07/03 DK 
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