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Sopro KLÖ 709 
Klienkeröl

Olej do klinkieru
Pozbawiony zapachu, wysokowartościowy produkt chroniący i pielęgnujący do odświe-
żania barwy i pogłębienia struktury koloru okładziny.

■   Do matowych, nieszkliwionych, chłonnych płytek klinkierowych 
oraz  ceramicznych, cegły licówki, płyt łupanych, ceglanych i 
glinianych 

■   Zmniejsza wrażliwość na powstawanie plam i ułatwia pielęgnację
■   W pomieszczeniach i zadaszonych obszarach zewnętrznych 

Zastosowanie
Olej do klinkieru Sopro KLÖ 709 stosowany jest na wszystkie chłonne, wypalane płyty ceglane i gliniane oraz po-
dobne, nieszkliwione powierzchnie ceramiczne. 

W obszarach zewnętrznych trwałość preparatu dotyczy tylko ograniczonego zakresu.

Kolor Żółtawy, przezroczysty

Gęstość Ok. 0,86 g/cm3 

Składniki Oleje mineralne rafinowane, substancje wspomagające 

Temperatura 
stosowania 

15 °C – 30 °C
Nie stosować na gorące powierzchnie

Zużycie 1 l wystarczy na 5 – 10 m2 okładziny, w zależności od jej chłonności 

Składowanie W zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w chłodnym, suchym pomieszczeniu, 5 lat od daty produkcji. 

Opakowania Butelka 1 l (4 szt. w kartonie), kanister 5 l 

Systemy chemii budowlanej

www.sopro.pl



Właściwości
Preparat:
   -  gotowy do użytku
  -  pozbawiony zapachu
  -  wypełnia pory
  -  pogłębia strukturę barwy, odświeża kolorystykę 
  -  czyni powierzchnię niewrażliwą na zabrudzenie i zaplamienie
  -  ułatwia pielęgnację
  -  nie wytwarza widocznych powłok, ani nie nabłyszcza powierzchni

Sposób użycia
Olej do klinkieru Sopro KLÖ 709, przy pomocy pędzla, wałka z wełny owczej lub nie strzępiącej się szmatki, nanieść 
na obrabianą powierzchnię i pozostawić do wsiąknięcia. W przypadku słabo chłonnych podłoży nałożyć tylko cien-
ką warstwę, a nadmiar preparatu ewentualnie usunąć. Od czasu do czasu, przy słabnącym działaniu oleju można 
nanieść nową warstwę. Możliwość ponownego chodzenia po obrabianej powierzchni następuje po wchłonięciu 
preparatu Sopro KLÖ 709 (po 2-12 godzinach). 

Trwałość
W pomieszczeniach trwałość preparatu wynosi od kilku miesięcy do jednego roku i jest bardzo uzależniona od używa-
nych do czyszczenia produktów: wyługowane, odtłuszczające, uniwersalne środki czyszczące skracają znacznie jego 
trwałość. W niezabezpieczonych obszarach zewnętrznych preparat jest relatywnie trwały, jego działanie, w zależności od 
warunków pogodowych, utrzymuje się do pół roku.  

Uwaga
Nie stosować na szkliwione, polerowane lub lakierowane powierzchnie. 
W razie wątpliwości wykonać próbę w miejscu niewidocznym. 
Nie używać na gorące powierzchnie (np. piec kaflowy).  

Składowanie 
odpadów 

Produkt nie jest odpadem gospodarczym, w stanie płynnym jest odpadem szczególnym. Może zawierać substancje 
szkodliwe dla środowiska wodnego. Opróżnione z pozostałości preparatu, czyste opakowania należy przekazać do 
uprawnionego odbiorcy odpadów niebezpiecznych.

Wskazówki BHP
Oznakowanie: 

Znak: nie jest wymagany 

Składniki niebezpieczne: brak 

Zwroty zagrożenia: (zwroty R)
brak

Zwroty bezpieczeństwa: (zwroty S)
S 2 chronić przed dziećmi 
S 46 w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę

Inne napisy:  Karta charakterystyki dostępna na żądanie użytkownika prowadzącego działalność zawodową

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszych doświadczeniach i badaniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Dążąc 
do ciągłego rozwoju i ulepszania produktów, zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania . Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do 
jakichkolwiek roszczeń. W razie potrzeby prosimy zwrócić się do naszego Działu Doradztwa Technicznego. Aktualna wersja karty technicznej produktu znajduje się na www.sopro.pl
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