Geolied parket klaar in 4 u!
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DOEL EN PRESENTATIE

 De geurloze BLANCHON PARKETOLIE MILIEU is een echte technische vernieuwing en biedt een groot
gebruikscomfort aan de veeleisende gebruiker. Zijn technische prestaties en zijn formule (een zeer laag VOSpercentage(1), in overeenstemming met de milieuvereisten van het Europese Ecolabel; zowel mens- als
milieuvriendelijk) beantwoorden aan de strengste milieucriteria.
 De PARKETOLIE MILIEU laat zich op eenvoudige en praktische wijze rechtstreeks met de roller aanbrengen op
voorbereid hout: opboenen, met de hand of de boenmachine, is niet nodig, voor een perfecte afwerking van uw
parket en houten vloeren.
 De PARKETOLIE MILIEU is bijzonder onderhouds- en renovatievriendelijk (geen boenmachine nodig voor
onderhoud of plaatselijke renovatie); hij is geurloos, eenvoudig aan te brengen en sneldrogend, zodat de lokalen
zeer snel weer gebruiksklaar zijn.
 De PARKETOLIE MILIEU is geschikt voor elke courant gebruikte houtsoort (raadpleeg ons voor zeldzame
exotische houtsoorten*), vergeelt niet en is leverbaar in 5 matte uitvoeringen: ultramat, natuurlijk hout, ruw
hout en ultranaturel (om het oorspronkelijk aanzicht van helder of geschuurd hout te bewaren; niet aanbrengen
op donker hout) en eik (om een “heldere eik”-uitzicht te verkrijgen).
(1)
Volgens Richtlijn 2004/42/EC

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

 De PARKETOLIE MILIEU mag enkel worden aangebracht op vlak en blankgeschuurd hout (afbijten en ontboenen
worden afgeraden; zie BIJLAGE* op pag. 2 voor details over het afschuren van een trap of een parket), vrij van
stof en sporen van detergent, vet, was, boenwas, polish of lijnzaadolie (of andere specifieke oliën). Nooit
wasmiddelen, houtverlichter, bleekmiddelen of parketreinigers gebruiken.
 Daarna zorgvuldig ontstoffen.
 Op gelijmd parket wordt het gebruik van BLANCHON PRO FILLER (voegenkit AQUA) of BLANCHON VOEGENKIT VOOR
HOUT aanbevolen voor een "kleurechte" opvulling. Ook de BLANCHON HOUTKITS GEURLOOS (in poedervorm of
gebruiksklaar) kunnen gebruikt worden. Raadpleeg de Technische Fiches van deze producten.
 Hiervoor mogen alleen de door BLANCHON aanbevolen producten worden gebruikt.

Behandeling tegen insecten

 Geschuurd ("blankgeschuurd”) parket kan worden gebeitst met BLANCHON AQUATEINTE®, dat onmiddellijk kan
worden bedekt met PARKETOLIE MILIEU of een ander AQUA-product.
 Ook BLANCHON HOUTBEITS speciaal parketleggers (hout-, kleur- of pasteltinten) of BLANCHON HOUT
VEROUDERAAR (positieve tinten) kunnen worden gebruikt. Na droging een laag BLANCHON PRIM’HUILE®
aanbrengen om de beits te “blokkeren”. PRIM'HUILE® is een speciale grondlaag die geen invloed heeft op het
impregneren met PARKETOLIE MILIEU.
 In ieder geval de beits niet ontkorrelen. Het is aanbevolen om het parket pas te ontkorrelen vóór het aanbrengen
van de laatste laag PARKETOLIE MILIEU nadat de vorige laag volledig is gedroogd (ongeveer 60 min.). Zorgvuldig
ontstoffen alvorens de afwerkingslagen PARKETOLIE MILIEU aan te brengen.
 Gebruik van lazuurverf is te vermijden.

Beitsen

GEBRUIK EN AANBRENGEN

 Gebruiksklaar: niet verdunnen, goed schudden voor gebruik.
 Perfecte hechting op blank geschuurd, schoon en droog, correct voorbereid hout (zie § VOORBEREIDING VAN DE
ONDERGROND). Zorgvuldig ontstoffen.
 Het parket niet oliën bij een temperatuur lager dan 12°C en bij een relatieve vochtigheid van meer dan 85% (ter
naleving van de geldende technische fiche); niet aanbrengen op hout met meer dan 10% vochtigheid. Enkel
gebruiken in goed geventileerde ruimtes. Laat geen planten of aquariums in ruimten waar het product is
gebruikt.
 Aanbrengen in 3 fijne lagen, met de roller (kortharig). Penseel of spalter voor de randen. De olie spreidt zichzelf
onmiddellijk uit. Lang “bewerken” is onnodig. Belangrijk: de lichtjes melkachtige schijn van de PARKETOLIE
MILIEU verdwijnt na enkele ogenblikken tijdens het drogen.
 Kan na ongeveer 1 uur overschilderd worden (niet langer dan 48 uur wachten tussen de lagen).
 Het oppervlak lichtjes opschuren (fijn schuurpapier) vóór het aanbrengen van de laatste laag, om kleine
oneffenheden in het hout te verwijderen. Zo ontstaat een prachtig uitzicht en wordt het onderhoud
vergemakkelijkt. Geen staalwol gebruiken.
 Droogt zeer snel en verspreidt geen geur, zodat de ruimten snel opnieuw in gebruik kunnen worden genomen;
neem de eerste dagen enkele voorzorgen.

Parketolie Milieu
 Onmiddellijk na gebruik, met water.
 Bescherm het milieu:
- Het materiaal goed uitwringen na gebruik en goed afdrogen.
- Uitspoelen met zeer weinig water in een recipiënt; dit water laten verdampen.
- De droge stof mag daarna gewoon in de vuilnisbak worden geworpen.
- Na gebruik de verpakking goed sluiten.
- De lege verpakking in een afvalpark afgeven.
- Bij de lokale overheden navraag doen naar de modaliteiten voor verwijderen en inzamelen.
- Restanten niet in de riolering lozen.

Reinigen van het gereedschap








DROOGTIJD, UITHARDING EN BELOOPBAARHEID

Droogtijd “stofvrij”: ongeveer 20 minuten.
Droogtijd “schuurbaar/bedekbaar”: ongeveer 1 uur in normale gebruiksomstandigheden.
Geen 48 uur wachten tussen de lagen.
Uitverhard: 4 tot 7 dagen.
Voorzichtig betreedbaar: 12 uur in normale gebruiksomstandigheden.
Gebruik van de ruimtes: tijdens de eerste 10 dagen enkele voorzorgsmaatregelen nemen: niet afdekken (beschermingsdoeken), geen tapijten op
geolied parket leggen. Geen zware meubels verplaatsen. Ontstoffen met een stofzuiger of een bezem (geen doordrenkte geweven stoffen gebruiken).
 Daarna: passende beschermingen aanbrengen (vilt) onder de tafelpoten en stoelen. Indien nodig houdt een kwaliteitsvolle mat aan de ingang van
de ruimte stof en kiezel tegen. Geen water of andere vloeistoffen laten staan op geolied parket (de bloempotten goed isoleren).

VERBRUIK

 15 m² per liter per laag, ongeveer.

BEWARING

 Vorstvrij bewaren (opgelet met de bewaring in voertuigen).
 Zorgvuldig afsluiten na gebruik.

ONDERHOUD EN RENOVATIE

 Normale reiniging: stofzuiger, dweilen (BLANCHON NATUURLIJKE ZEEP VOOR GEOLIED PARKET of BLANCHON LAGOON®), goed uitgewrongen
materiaal).
 Regelmatig onderhoud: met de BLANCHON ONDERHOUDSOLIE MILIEU KLEURLOOS MAT (voor het onderhoud van kleurloze ruwhouten en matte
aanzichten) of ULTRAMAT (voor een ultramat en ultranatuurlijk aanzicht). Aanbrengen met een bezem met microvezels (eventueel een fijne
en schone katoenen doek) op een schoon en droog geolied parket. Belangrijk: bijzondere waakzaamheid en regelmaat zijn van belang bij het
onderhoud van gebeitst (of voordien gebeitst) hout, geïmpregneerd met PARKETOLIE MILIEU, om kleurveranderingen te voorkomen.
 Plaatselijke renovatie: beschadigde plekken krachtig afschuren (fijn schuurpapier), vervolgens plaatselijk herimpregneren (1 of 2 lagen)
met ONDERHOUDSOLIE MILIEU (fijne laag aanbrengen met een fijne en schone katoenen doek). Voor een perfect uitzicht, eindigen met een
Regelmatig onderhoud, op het volledige oppervlak, zoals hierboven beschreven.
 Uitgebreide renovatie: volledig oppervlak afschuren, ontstoffen, vervolgens een fijne laag natuurlijke of gekleurde PARKETOLIE MILIEU
aanbrengen met de roller.

TECHNISCHE GEGEVENS
TOEPASSING
HARSTYPE
AFNOR-CLASSIFICATIE
DICHTHEID
VISCOSITEIT
REGLEMENTAIRE INFORMATIE
SCHUURBAAR - BEDEKBAAR
HECHTING
BESTENDIGHEID TEGEN
HUISHOUDELIJKE PRODUCTEN

OLIE VOOR PARKET, HOUTEN VLOEREN EN HOUTWERK
Oliën in waterige fase
Familie 1, klasse 6a2
1,01 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
100 centipoises (BROOKFIELD-viscositeitsmeter, bij 20 °C)
Lees het betreffende Document met Veiligheidsgegevens (DVG)
(beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)
Na ongeveer 1 uur volgens temperatuur en vochtigheidsgraad
Uitstekend op voorbereid hout
Plantaardige olie, mosterd, ketchup, azijn, water, koffie, thee, gebruikelijke huishoudproducten,
alcohol 40°, inkt,
verdund bleekwater: niets te melden (na 20 dagen droogtijd volgens NF T 30053).

*BIJLAGE: MACHINAAL SCHUREN VAN EEN PARKET
• Dit gebeurt met een parketschuurmachine, een boordschuurmachine voor de
randen en een rakel voor de hoeken.
• De parketschuurmachine met het licht mee, of nog beter nog, met het hout mee
gebruiken.
• Gelijkmatig vorderen zodat het volledige oppervlak dezelfde behandeling krijgt.
• 1e passage: grove korrel (24, 30 of 36) om het parket blank te schuren en te
effenen.
Beter voor het milieu...
• Goede resultaten bij gebruik
binnenshuis
• Gevaarlijke stoffen beperkt.
• Laag gehalte aan oplosmiddelen.
...beter voor u.

EU Ecolabel:
FR/07/011

2e passage: halfgrove korrel (50 of 60) om het oppervlak te egaliseren.
3e passage: fijne korrel (100 of 120) om zeker te zijn van een mooie afwerking.
De omtrek van de ruimte bewerken (boordschuurmachine en rakel).
De voorbereiding van het oppervlak afwerken met een boenmachine voorzien van
een fijn schuurrooster (80 of 120) vooral op parket met afwisselend motief:
mozaïek, visgraat, Point d'Hongrie, enz.
• Zorgvuldig ontstoffen met een krachtige stofzuiger (te lakken oppervlak en
plinten, raamkozijnen en radiatoren).

•
•
•
•

Indien u te weten wil komen waarom het
milieulabel aan dit product werd toegekend kan u
de volgende site raadplegen www.ecolabel.eu
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