
HARDWAXOIL

DOEL EN PRESENTATIE

• BLANCHON HARDWAXOIL is zowel een bescherming als een natuurlijke afwerking van het hout en bevat plantaardige
oliën en natuurlijke wassen.

• HARDWAXOIL dringt diep door in massief hout (parket, plankenvloeren), fineer of kurk, voor een duurzame bescherming,
en bewaart tevens het natuurlijke aspect en soepelheid van het hout. Hij wordt uitsluitend binnen gebruikt (niet geschikt
voor buitengebruik).

• HARDWAXOIL is vrijwel geurloos en voldoet aan de Europese Norm EN 71.3 "Veiligheid van speelgoed".

• HARDWAXOIL is gemakkelijk aan te brengen op alle courante houtsoorten (Raadpleeg ons voor speciale of exotische
houtsoorten) en eenvoudig te onderhouden met BLANCHON HARDWAXOIL VOOR ONDERHOUD.

• HARDWAXOIL is verkrijgbaar in naturel (kleurloos) en 11 tinten: heldere eik, vergulde eik, gerookte eik, kerselaar, notelaar,
wit, zwart, lichtgrijs, witgrijs, Oude Franse eik,Aanzicht "onbewerkt hout". Zeer mooi aanzicht.

VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGROND

• Nieuw en oud parket afschuren: het te behandelen hout "blank" schuren (korrel 24 of 36) en fijn schuren met korrel 50
of 60, afwerken met gebruikte korrel 80, 100 of 120 (zie BIJLAGE* op pag. 2 voor details over het schuren van 
parket). Eventuele gaten en kieren opvullen met BLANCHON VOEGENKIT VOOR HOUT, BLANCHON HOUTPASTA of
BLANCHON HOUTKIT GEURARM, in poedervorm of in tubes, vóór de laatste schuurbeurt (raadpleeg de Technische
Fiches van deze producten).

• Vervolgens zorgvuldig stofvrij maken.

• Het parket dient volkomen droog en schoon te zijn; in het algemeen: vochtigheidsgraad <10%; raadpleeg de geldende technische
gegevens voor gebruik (gebruik geen wasmiddelen of witmakers).Vetuitslag van exotisch hout verwijderen met aceton.

BEHANDELING TEGEN INSECTEN

• Hiervoor mogen alleen de door BLANCHON aanbevolen produkten worden gebruikt (TRAIT'PLUS® MU).

BEITSEN OF VEROUDERINGSEFFECT

• Afgeschuurd parket ("blankgeschuurd" hout) mag worden gebeitst met BLANCHON HOUTBEITS voor parketleggers
(houttinten, kleurtinten of pasteltinten) of BLANCHON POSITIEVE HOUTBEITS. In dat geval, de beits aanbrengen op het
geschuurde en ontstofte hout. Na volledige droging een laag BLANCHON PRIM’HUILE(1) aanbrengen. Hou er bij heldere
houtsoorten rekening mee dat de kleur warmer zal worden, wat eigen is aan harsen, en beoordeel de beits in zijn geheel
na het aanbrengen van de laag PRIM’HUILE (indien nodig een test uitvoeren op een discrete plaats).

• BLANCHON HOUTVEROUDERAAR: deze zorgt voor opmerkelijke effecten van "oud hout" op eik en kastanjehout.
Gebruik bij voorkeur de HARDWAXOIL in de tinten oude Franse eik, wit, heldergrijs en witgrijs voor de mooiste
verouderingseffecten.

• BELANGRIJK: op met HARDWAXOIL gebeitst of gekleurd hout (of op voordien gebeitst hout), zal de verkregen houttint
veranderen naarmate het hout min of meer druk belopen wordt. Onderhoud het houtwerk zorgvuldig en regelmatig, voor
een perfect en duurzaam decoratief en beschermend effect.

TOEPASSING EN AANBRENGEN

• MENGEN OVERBODIG: HARDWAXOIL is klaar voor gebruik.

• De bus goed schudden voor gebruik.

• HARDWAXOIL wordt onverdund aangebracht.

• Parket niet behandelen bij temperaturen onder 12°C. Uitsluitend in goed geventileerde ruimten gebruiken. Planten en
aquaria niet in contact laten komen met dampen van oplosmiddelen.

• HARDWAXOIL altijd in de richting van het hout aanbrengen, met borstel (puur zijden haren), spalter, gladde spatel (niet
getand) of roller (kortharig). Zeer regelmatig tijdens het aanbrengen opvegen met een schone katoenen doek (cirkelvormige
bewegingen) of een boenmachine met zachte pad (beige of wit) of een traditionele boenmachine met zachte borstels. Om
het boenen te vergemakkelijken, met kleine oppervlakten werken.

• De opgebrachte laag moet zeer fijn zijn, ong. 1 liter per laag voor 20 tot 25m2.

• Door het product tijdens het opbrengen regelmatig op te boenen (katoenen doek, boenmachine) ontstaat een mooi egaal
aanzicht: het hout wordt diep doordrongen, zonder dat een te dikke bovenlaag achterblijft.

• Wacht 6 tot 8 uur vooraleer de tweede laag aan te brengen, op dezelfde wijze als de eerste laag.

• Bijzondere gevallen:
1. Op exotisch of vet hout, een laag PRIM’HUILE(1) aanbrengen om te voorkomen dat het hout, vanwege zijn natuurlijke
eigenschappen, te traag droogt.Vervolgens achtereenvolgens 2 lagen aanbrengen met de verstuiver, en elke laag rechtstreeks
en onmiddellijk opboenen m.b.v. een boenmachine met beige pad.
2. Op parket met "scheepsbrug"-voegen op voorhand een laag PRIM’HUILE(1) aanbrengen om de voegen te "isoleren".
Vervolgens tewerkgaan zoals hierboven.
(1)PRIM’HUILE, op basis van synthetische harsen, blokkeert de houtporiën niet, maar isoleert de vezels, zodat ze omgeven kunnen
worden door de HARDWAXOIL. Raadpleeg de Technische Fiche van dit product.

REINIGEN VAN HET GEREEDSCHAP

• Reinig het gereedschap onmiddellijk na gebruik met BLANCHON VERDUNNER GEURLOOS.

• Reinig doeken, pads en gereedschap onmiddellijk na gebruik (risico op zelfontbranding van in olie gedrenkt materiaal).
Doeken en pads kunnen ook in water worden bewaard. De met olie doordrenkte doeken en pads niet weggooien zonder
ze in water te hebben gespoeld.

• Restanten niet in de riolen gieten.
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BESTEMMING IMPREGNEREN VAN PARKET EN PLANKENVLOEREN
HARSTYPES Lijnzaad en natuurlijke wassoorten
AFNOR CLASSIFICATIE Groep I, klasse 2b
DENSITEIT 0,86 (bij 20° volgens de norm NF T 30020)
FLUÏDITEIT 35 seconden (CA 4 bij 20°C)
REGLEMENTAIRE INFORMATIE

POLIJSTBAAR – BEDEKBAAR Na 6 tot 8 uur afhankelijk van de temperatuur en de vochtigheidsgraad
BESTENDIGHEID HUISHOUDELIJKE PRODUKTEN Plantaardige olie, aceton, alcohol 40%, water, koffie, thee, inkt: geen opmerkingen

(na 20 dagen drogen, volgens de norm NF T 30053)

T E C H N I S C H E  G E G E V E N S

*BIJLAGE : MACHINAAL SCHUREN VAN EEN PARKET• Met behulp van een parketschuurmachine, een boordschuurmachine voor de boorden en een rakel voor de hoeken.• De parketschuurmachine in de richting van het licht of, beter nog, in de richting van het hout gebruiken.• Gelijkmatig vorderen zodat het hele oppervlak dezelfde behandeling krijgt.• 1ste doorgang: Grove korrel (24, 30 of 36) om het parket blank te schuren en te effenen.• 2de doorgang : Halfgrove korrel (50 of 60) om het oppervlak gelijk te maken.• 3de doorgang : Fijne korrel (100 of 120) om de afwerking te vervolledigen.• De randen van de ruimte bewerken (boordschuurmachine en rakel).• De voorbereiding van het oppervlak afwerken met een boenmachine voorzien van een schuurrooster (80 of 120), vooral op parket met een afwisselend motief: mozaïek,
visgraat, Point de Hongrie, enz.• Zorgvuldig ontstoffen m.b.v. een krachtige stofzuiger (te lakken oppervlak, plus plinten, raamkozijnen en radiatoren).

Technische Fiche verspreid door de Dienst Documentatie op 28.08.2006, goedgekeurd door de Technische Dienst op 12.12.2005 en de Commerciële Directie op 12.12.2005.
Ontworpen, uitgewerkt en gefabriceerd in Frankrijk.

De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.
In geen geval houden zij een garantie onzerzijds in, of stellen zij ons verantwoordelijk bij het gebruik van onze producten.

Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.

Zie het betreffende document met Veiligheidsgevens (ook beschikbaar op
www.blanchon.com of  www.quickfds.com)

HARDWAXOIL 
DROOGTIJD, UITHARDING EN BELOOPBAARHEID

• Stofdroog: ongeveer 4 tot 6 uur (na het opboenen).• Schuurbaar/herbedekbaar: na 6 tot 8 uur in normale omstandigheden.• Volledig uitgehard: na 8 tot 10 dagen.• Ingebruikname van de lokalen: 2 tot 4 dagen na het aanbrengen van de laatste laag.• Tijdens de eerste dagen enkele voorzorgen nemen : niet bedekken (beschermingsdoeken), geen tapijt op het met hardwaxoil behandeld parket leggen. Ontstoffen
met stofzuiger, bezem of doek (geen vochtige textieldoeken gebruiken). Geen zware meubelen verplaatsen. Geen water of andere vloeistoffen laten staan op het
geolied parket (bloempotten goed isoleren).• Daarna: aangepaste bescherming (vilt) aanbrengen onder tafel- en stoelpoten. Indien nodig een mat van goede kwaliteit bij de ingang van de ruimte leggen om
stof en kiezels tegen te houden. Uw hout heeft een gezond klimaat nodig: een omgevingstemperatuur van 19-21°C en een relatieve luchtvochtigheid van ong.
50 tot 65% zijn ideaal.

VERBRUIK

• EERSTE BEHANDELING: 20 tot 25 m2 per liter per laag.• ONDERHOUD: 20 tot 35 m2 per liter per laag.

BEWARING

• Minstens 1 jaar in de gesloten originele verpakking.• Na gebruik steeds goed sluiten.

ONDERHOUD

• Het met hardwaxoil behandelde oppervlak regelmatig ontstoffen (bezem of stofzuiger).• Eventuele vlekken en krassen zijn gemakkelijk te verwijderen met een neutraal detergent (goed uitgewrongen en niet-druipend materiaal).• Belangrijk: wacht 14 dagen voor de eerste onderhoudsbeurt, zodat de HARDWAXOIL grondig kan drogen.• EEN GOED ONDERHOUDEN MET HARDWAXOIL BEHANDELD PARKET WORDT MOOIER MET DE TIJD.

NORMALE REINIGING

• Vochtig bezemen met BLANCHON NATUURLIJKE ZEEP VOOR GEOLIED PARKET, verdund tot 250 ml per 10 liter water.• Bewerk achtereenvolgende zones en spoel de dweil of het gebruikte materiaal regelmatig uit. Dit materiaal moet altijd goed uitgewrongen zijn om het parket
niet overdreven te bevochtigen.• Wekelijks in weinig betreden ruimten, tot dagelijks in druk betreden ruimten. NATUURLIJKE ZEEP VOOR GEOLIED PARKET, 100% natuurlijk, reinigt het met
hardwaxoil behandeld parket grondig en versterkt de bescherming.

REGELMATIG ONDERHOUD

• Verstuif HARDWAXOIL VOOR ONDERHOUD op het ontstofte en schone parket (gebruik een manuele verstuiver) en veeg op met een schone en droge
katoenen doek tot een matte glans ontstaat.• Deze bewerking verloopt gemakkelijker en sneller met een boenmachine met beige pad (als de vloer vuil is, kunt u een rode pad gebruiken om de mechanische
reiniging te versterken), of een boenmachine met 3 roterende borstels. Dit geeft een gelijkaardig effect als de spray-methode: het opglanzen gaat sneller en de
mechanische reiniging wordt versterkt.• Betreedbaar: 4 tot 8 uur na het opglanzen.• Frequentie: zodra het met hardwaxoil behandelde parket zijn mooi aanzicht begint te verliezen, in het algemeen 1 tot 2 maal per maand.• Als het parket zeer druk betreden wordt, kan het regelmatig onderhoud met de spray-methode worden aangevuld met een algemene laag HARDWAXOIL
(gevolgd door een zorgvuldige boenbeurt met de hand of de machine).• Hoe regelmatiger en vaker u het parket onderhoudt met HARDWAXOIL VOOR ONDERHOUD, hoe gemakkelijker het wordt.

RENOVATIE

• PLAATSELIJK RENOVEREN: u kunt een plaatselijke renovatie uitvoeren op zwaar beschadigde plaatsen (brandplekken van sigaretten, stoten,…): ontboenen om
de schade te verwijderen, vervolgens herimpregneren. Dit is een van de grootste voordelen van een met HARDWAXOIL behandeld parket.• GRONDIG RENOVEREN: een met HARDWAXOIL behandeld parket dat niet voldoende frequent werd behandeld volgens het gebruik ervan, kunt u een algemene
schuurbeurt geven met een boenmachine voorzien van een schuurrooster (bijv. korrel 120).Vervolgens een laag pure HARDWAXOIL aanbrengen (borstel, spalter,
kortharige roller of spray-methode). Zorgvuldig opboenen met de hand of de machine.• N.B.: u kunt een met HARDWAXOIL behandeld parket lakken: de HARDWAXOIL wordt volledig verwijderd door het blankschuren van het parket.
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