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CLINKER OIL 
Szilikonolajos klinkerolaj 

 
 
Jellemzık:  
 

Szilikonolaj alapú oldószeres klinkerolaj.  
 

Külsı megjelenés színtelen, opálos 

Hatóanyag tartalom kb. 20 s% 

Sőrőség 25 oC-on kb. 0,8 g/cm3 

Lobbanáspont 15-23 oC 
 
A CLINKER OIL klinker felületek ápolására, impregnálására szolgál.   
 
- Behatoló képessége jó 
- Alkáliakkal szemben igen ellenálló 
- Felhordás után gyorsan kialakul a felület friss színe 
- Száradás közben nem ragad 

 
A CLINKER OIL hatóanyaga csökkenti az építıanyag kapilláris úton történı vízfelszívó képességét, de a pórusokat, 
kapillárisokat nem tömíti el. Ennél fogva csekély vagy alig észrevehetı, mérhetı az építıanyag légzésében 
bekövetkezett változás. 

 
 
Alkalmazás: 
 

A CLINKER OIL különösen hatékony védelmet nyújt a klinkerfelületeknek. A régi klinkerfelületeknek elmélyíti színét. 
A szilikonolajnak köszönhetıen nem fog foltosodni a felület. A szilikonolaj ellenáll az UV-sugaraknak, nem romlik, 
nem avasodik. A hagyományos klinkerolajhoz képest 4-5-szörös a hatásának tartósága. 
Dísztéglák, kéménytéglák kezelésére is alkalmas. 

 
Tárolás: 
 

A CLINKER OIL eredeti, zárt edényben 0-30 oC között legalább 24 hónapig eltartható a címkén feltüntetett dátumtól 
számítottan.  
Amennyiben a termék eltarthatósági ideje lejárt, úgy az anyag még felhasználható lehet, amirıl elızetes próbával kell 
megbizonyosodni. 
 

Feldolgozás: 
 

A CLINKER OIL -t hígítás nélkül kell felhasználni. 
Ajánlatos ráfolyatással, vagy nagycseppes permetezéssel (az anyag folyjék meg a felületen) a kezelendı felületre 
felhordani legalább két rétegben. A következı réteget minden esetben az elsı réteg megszáradása elıtt kell felvinni 
(”nedves a nedvesre” eljárás)! A kezelendı felületnek szemmel láthatólag száraznak kell lennie. A kívánt mennyiség a 
felület szívóképességétıl függ. A kezelendı felületen mindig végezzünk próbakezelést!  
 
Anyagszükséglet: 0,2-0,3 l/m2 kétrétegő kezelésnél. 
 

 Fontos: Felhordás elıtt gondosan takarja le az ablakokat, illetve a nemszívóképes felületeket, ugyanis a terméket csak 
nagyon nehezen lehet áltávolítani. Amennyiben üvegre fröccsen, úgy azt szappanos vízzel, vagy ha szükséges, 
oldószerrel azonnal mossa le! 
Csak jól szellıztethetı helyen használható! 
 

Vigyázat: Mőemlék, vagy mőemlék jellegő épülethez csak saját felelısségére használhatja. Használat elıtt szaktanácsért 
mindenképpen hívja az alábbi telefonszámot! 

 
Figyelem: A kezelendı felület nem lehet átforrósodva! Kezelési hımérséklet: 10-30 oC. 

 
 

Biztonsági intézkedések: 
 
A „Biztonsági adatlap” a gyártótól, vagy a kereskedıtıl beszerezhetı. 


