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Vlastnosti:
Slínkový olej Knauf Klinkeröl, který se vyznačuje nízkou viskozitou, pronikne 
hluboko pod savý povrch, kterému propůjčí rustikální, barevně atraktivní vzhled. 
Současně usnadňuje péči a snižuje citlivost povrchu. Knauf Klinkeröl netvoří vrstvy.

Oblast použití:
Knauf Klinkeröl je vysoce kvalitní přípravek bez zápachu, který je určený 
pro ochranu a údržbu neglazovaných slínkových a keramických dlaždic, 
dlažebních pásků, štěrbinových, savých pálených cihlových a hliněných 
dlaždic. Vnitřní i venkovní použití.



KlinKeröl
Slínkový olej

Pracovní postup:
Zpracování:
Knauf Klinkeröl nanášejte na plochu štětcem, válečkem nebo hadříkem bez 
vlasu a nechejte olej vsáknout. V případě nedostatečně savých podkladů 
naneste Knauf Klinkeröl jen ve slabé vrstvě a popř. přebytečný olej odstraňte. 
Jakmile se sníží účinek oleje, je třeba povrch znovu napustit.

Doplňující informace:
Knauf Klinkeröl není určen pro glazované, leštěné ani lakované povrchy. 
V případě pochyb vyzkoušejte účinek na méně nápadném místě. Knauf 
Klinkeröl má při venkovním použití omezenou trvanlivost, která činí až půl 
roku v závislosti na klimatických podmínkách, při vnitřním použití činí několik 
měsíců až jeden rok. Slínkový olej není určen pro ošetření povrchů s vysokou
teplotou. Olej není mísitelný s vodou.

Bezpečnost:
Olej Knauf Klinkeröl není nebezpečná látka a není ji nutné značit podle nařízení 
o nebezpečných látkách.
Složení: Minerální jemný olej, změkčovadlo. 

Technická data
Vydatnost: cca 5–10 m²/l v závislosti na nasákavosti podkladu

Skladování:
Skladovat v suchu, chladu, do teploty 25 ˚C max. 3 roky.

Balení a expedice:
Balení: dóza 1 litr
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UPOZORNENÍ: Platí vždy aktuální vydání. Vydáním nového technického listu pozbývá tento technický list platnost.

  

Naše záruka se vztahuje pouze na vlastnosti výrobků v bezvadném stavu. Údaje o spotřebě, množství a provedení vycházejí z praxe, a proto nemohou 
být bez dalších úprav používány v odlišných podmínkách. Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systému Knauf mohou být dosaženy pouze 
v případě, že jsou používány systémové výrobky firmy Knauf nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf. Za navržení a použití vhodného 
výrobku pro konkrétní stavbu je odpovědný projektant stavby.
Všechna práva k technickým podkladům vyhrazena. Jakékoliv změny, přetisk nebo reprodukce, i částečná, nebo použití k jiným účelům, podléhají 
výslovnému souhlasu společnosti Knauf.
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