
                 
RETHMEIER Slovensko 
Staviteľská 3  

 
 
      
____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

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 

 
Sk-831 04 Bratislava 3 
tel. 02-44872676 
fax 02-44872614 
http://www.rethmeier.sk  
e-mail: retmeier@rethmeier.sk TECHNICKÝ LIST 

 
 

BLANKOL - PALETTENÖL 
výrobok č. 406160 

Olej na ošetrovanie dreva  
a separačný prostriedok  
 
 
Vlastnosti: 
 

Paletový olej BLANKOL – PALETTENÖL ošetruje 
drevené podložky a impregnuje ich proti vnikajúcej 
vode. Tým sa podstatne predlžuje životnosť paliet.  
Z betónových výrobkov sa už neodoberá 
zámesová voda nasávacím účinkom drevenej 
palety, nelepia sa na paletu a šetrnejšie sa tak 
z nej zodvihnú. 
 
 
Oblasti použitia: 
 

BLANKOL – PALETTENÖL sa používa špeciálne 
vo výrobniach betónových výrobkov. 
Pritom je zvlášť vhodný na drevené podložky 
a drevené palety nezávisle na tom, či sa používajú 
v strojoch na výrobu tvárnic alebo podlahových 
strojoch.  
 
 
Technické údaje: 
 

farba:  mliečna 
konzistencia: kvapalina 
merná hmotnosť: 0,9 g/cm3  
základ: minerálny olej 
 
skladovanie:  nie je citlivý na mráz, 

v uzavretých nádobách 
chránene pred nečistotami 

trvanlivosť: 1 rok (uzavretá nádoba) 
dodávané balenia: 1000 l kontajner 
   180 l sud 
     25 l nádoba 
 
 
Spotreba: 

drevené debnenie:  100 – 150 g/m2 

 

Spracovanie: 

BLANKOL – PALETTENÖL nanášame nezriedený 
pomocou štetca alebo vhodným automatickým 
alebo ručným striekacím zariadením. 
Pri vhodnej technike je možné aj ponáranie. 
BLANKOL – PALETTENÖL necháme pred 
použitím palety 20 – 30 minút pôsobiť. 
 
 
Osobitné upozornenia: 

• BLANKOL – PALETTENÖL je citlivý na mráz. 
• Je bezpodmienečne nevyhnutné urobiť najprv 

pokusy. 
• Staršie drevené podložky a palety pri prvom 

použití oleja BLANKOL – PALETTENÖL 
ošetríme viackrát, aby sme dosiahli optimálny 
pomer medzi vlhkosťou dreva a olejovou 
zložkou. 

• BLANKOL – PALETTENÖL musíme opätovne 
naniesť, keď nastriekaná voda prestane 
vytvárať kvapky. 

• Drevo je prirodzený materiál a preto sa nikdy 
nespráva rovnako. Pri používaní paletového 
oleja BLANKOL – PALETTENÖL to musíme 
zohľadniť. 

• 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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