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BLANKOL - LF 
výrobok č. 406102 

Separačný prostriedok bez rozpúšťadiel 
 
 
Vlastnosti: 
 

BLANKOL – LF je pachovo neutrálny separačný 
prostriedok bez obsahu rozpúšťadiel.  
Vďaka vybraným účinným látkam BLANKOL – LF 
minimalizuje napučiavanie a zdrsňovanie 
drevených debnení, predovšetkým pri použití na 
drevené podložky. 
BLANKOL – LF redukuje vytváranie hrdzavých 
fľakov na oceľových debneniach a zmenšuje 
ďalšie vytváranie tzv. poletujúcej hrdze. 
 
 
Oblasti použitia: 
 

BLANKOL – LF sa používa špeciálne vo 
výrobniach betónových prefabrikátov, ale možno 
ho použiť aj na stavbe. 
Oblasť použitia zahŕňa popri všetkých 
nasiakavých a nenasiakavých veľkoplošných 
debneniach aj debnenia predhrievané do +60 °C. 
 
 
Technické údaje: 
 

farba:  nažltlá 
konzistencia: kvapalina 
merná hmotnosť: 0,9 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: 

v závislosti  
na nasiakavosti podkladu:  15 – 50 g/m2 

 

Spracovanie: 

BLANKOL – LF  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 najprv 
pokusy. 

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

vytváranie škáry a nalepovanie. 
• Ohrievané debnenia maximálne do +60 °C. 
• BLANKOL – LF nie je riediteľný vodou. 
• Nadbytočný materiál môžeme odobrať 

stierkou z penovej gumy odolnej voči 
minerálnym olejom. 

• 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. 06/03 DK 
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