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BORDO ART OIL 
środek antyadhezyjny 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

WŁAŚCIWOŚCI 

 Łatwy w stosowaniu 

 gotowy do użytku 

 działa antyadhezyjnie 

 

    ZASTOSOWANIE  

 
BORDO ART OIL to środek antyadhezyjny stosowany do zabezpieczenia matrycy poliuretanowej w czasie prac wykonywania faktury deski elewacyjnej. 
Zapobiega trwałemu przywieraniu tynku BORDO ART T, ułatwia czyszczenie i mycie matrycy po wykonaniu odcisku, łatwa w stosowaniu, w postaci 
gotowej do użycia. Stanowi składnik systemu BORDO ART. 
 

    DANE TECHNICZNE  

Grupa produktów SYSTEM DEKORACJI PREMIO  

Podstawowe składniki Olej mineralny 

Barwa Bezbarwny 

Zużycie 0,1 l/m
2
  

Parametry  Parametr  Norma Wartość Jednostka 

 Gęstość 
EN ISO 2811-
1:2016-04, IDT 

1,25–1,35 g/cm
3 

 Zawartość substancji nielotnych 
EN ISO 
3251:2008, IDT 

53–63 % 

 

Podane parametry są wartościami średnimi wyników uzyskanych podczas badań. Z uwagi na stosowanie surowców naturalnych 

rzeczywiste wartości mogą nieznacznie odbiegać od podanych w tabeli. 

*  Zużycie zależne jest od podłoża i techniki nanoszenia. Podana wartość jest orientacyjna. 

 

SPOSÓB UŻYCIA  

Nanoszenie 

Nanosić równomiernie cienką warstwą na powierzchnię matrycy poliuretanowej BORDO ART M, nie tworząc „kałuż”. Nie 
należy całej matrycy zanurzać w środku antyadhezyjnym, ani  pozostawiać zamoczonej w nim. Natomiast zbyt małe 
nałożenie środka antyadhezyjnego na matrycę może powodować przyklejanie się tynku do matrycy, a tym samym 
uniemożliwienie uzyskania wysokiej jakości faktury wzoru.  

Rozcieńczanie Produkt gotowy do użycia. Nie wymaga rozcieńczania. 

Czyszczenie narzędzi 
Matrycę poliuretanową BORDO ART M po zakończeniu pracy należy dokładnie umyć czystą wodą, z dodatkiem 
łagodnego detergentu. 

  

OPAKOWANIE 

1l, 5l, 10l 

  

PRZECHOWYWANIE 

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, szczelnie zamkniętym, w miejscu suchym, chłodnym, dobrze wentylowanym. Unikać bezpośredniego działania 
promieni słonecznych, źródeł ciepła oraz środków silnie utleniających. Data ważności znajduje się na opakowaniu.  
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INFORMACJE DODATKOWE 

Przed użyciem należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w aktualnej karcie technicznej produktu. Bezpośrednio po zakończeniu pracy 
narzędzia umyć wodą.  

  

BHP/PPOŻ 

Chronić przed dziećmi. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować 
się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. NIE wywoływać wymiotów.  

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Podstawą zamieszczonych tu informacji jest wiedza producenta, 

wynikająca z długoletnich obserwacji praktycznych zastosowań. Nie mogą one jednak zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają 

go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i przepisów BHP, stąd nie stanowią podstawy do rozstrzygania sporów na drodze sądowej. W przypadku pytań 

lub wątpliwości prosimy o kontakt z producentem. 


