
Krachtig en
MILIEUVRIENDELIJK
�

GEURLOOS
�

Droog in 30 min.
�

Bewaart en
onderhoudt het
natuurlijk uitzicht van
PARKETOLIE MILIEU
�

Eenvoudig onderhoud
en herstel
�

Glijdt niet
�

DOEL EN PRESENTATIE
� BLANCHON ONDERHOUDSOLIE MILIEU is de natuurlijke aanvulling op BLANCHON PARKETOLIE

MILIEU
� De geurloze ONDERHOUDSOLIE MILIEU is een echte technische vernieuwing en biedt een groot

gebruikscomfort aan de veeleisende gebruiker. Zijn technische prestaties en zijn formule (een
zeer laag VOS-percentage(1).

� De ONDERHOUDSOLIE MILIEU laat zich op eenvoudige en praktische wijze rechtstreeks
aanbrengen op schoon, met PARKETOLIE MILIEU geïmpregneerd hout / opboenen, met de hand
of de boenmachine, is niet nodig, voor onderhoud en plaatselijke renovatie van uw parket en
houten vloeren.

� Dankzij zijn geurloosheid, zijn gebruiksgemak en snelle droogtijd kunnen de lokalen in een
minimum van tijd opnieuw worden gebruikt.

� De stofwerende, duurzame ONDERHOUDSOLIE MILIEU is verkrijgbaar in twee versies:
KLEURLOOS MAT voor het onderhoud van kleurloze tinten, ruw hout en mat, en ULTRA MAT voor
het onderhoud van de ultramatte tint en natuurlijk effect.
(1)Volgens Richtlijn 2004/42/EC

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
� De ONDERHOUDSOLIE MILIEU is speciaal bestemd voor het onderhoud van parket en houten

vloeren geïmpregneerd met PARKETOLIE MILIEU.
� Wij raden aan om de ONDERHOUDSOLIE MILIEU aan te brengen op een zuivere en droge vloer: op

voorhand zorgvuldig ontstoffen (bezem, stofzuiger...) is altijd aan te bevelen.
� Eventuele vlekken en krassen zijn gemakkelijk te verwijderen met BLANCHON NATUURLIJKE ZEEP

VOOR GEOLIED PARKET, BLANCHON LAGOON® (goed uitgewrongen en niet-druipend materiaal).
Belangrijk: 10 dagen wachten voor de eerste interventie, zodat de ONDERHOUDSOLIE MILIEU
perfect tot in het hart droogt.

� Vlekken, hardnekkig vuil of strepen worden met een fijn schuurmiddel verwijderd. Op deze
plaatsen, de vloer herimpregneren met PARKETOLIE MILIEU.
Belangrijk: bijzondere waakzaamheid, zorg en regelmaat zijn van belang bij het onderhoud van
gebeitst (of voordien gebeitst) hout, geïmpregneerd met PARKETOLIE MILIEU, om
kleurveranderingen te voorkomen.
NB: raadpleeg de bijgevoegde gebruikelijke reinigingsmethode voor met olie behandeld parket
(op de volgende pagina).

GEBRUIK EN AANBRENGEN
� De ONDERHOUDSOLIE MILIEU moet worden gebruikt zodra het met PARKETOLIE MILIEU

geïmpregneerd parket zijn natuurlijke glans verliest (normale gebruiksslijtage, microkrassen,
enz.).

� Gebruiksklaar: Niet verdunnen, goed schudden voor en tijdens het gebruik. Geen parket
onderhouden bij een temperatuur lager dan 12°C. Alleen in goed geventileerde ruimten
gebruiken. Planten en aquaria niet in contact laten komen met de dampen van het product.

� Perfecte houdkracht op met PARKETOLIE MILIEU geolied, schoon, ontstoft en droog hout
(gereinigd met NATUURLIJKE ZEEP, goed uitgewrongen materiaal; zie § VOORBEREIDING VAN DE
ONDERGROND).

� Een fijne sluier ONDERHOUDSOLIE MILIEU aanbrengen met een bezem met microvezels
(eventueel met een fijne en schone katoenen doek) op het schone en droge geolied parket
(men kan een verstuiver gebruiken en vervolgens onmiddellijk opvegen met de microvezels).
Plaatselijke en nauwkeurige verbeteringen kunnen rechtstreeks met een katoenen vod worden
geïmpregneerd en geboend.

� Het oppervlak spreidt zichzelf onmiddellijk uit. Lang “bewerken” is onnodig. Gebruik van een
machine (boenmachine met 3 roterende borstels of professionele boenmachine met een beige
pad) is onnodig en af te raden.

� Droogtijd: ong. 30 minuten. De vloer mag dan weer worden betreden.
� Frequentie: zodra het geolied parket zijn mooie uitzicht verliest, gewoonlijk 1 tot 2 maal per

maand in normale gebruiksomstandigheden:
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TECHNISCHE GEGEVENS

� Voor druk belopen parket kan regelmatig onderhoud worden afgewisseld met een algemene laag PARKETOLIE MILIEU
(zie ONDERHOUD en RENOVATIE, 4de ●).

� Hoe regelmatiger en frequenter het onderhoud met ONDERHOUDSOLIE MILIEU, hoe gemakkelijker het wordt.
EEN GOED ONDERHOUDEN GEOLIED PARKET WORDT MOOIER MET DE TIJD.
Reinigen van het gereedschap

� 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.

DROOGTIJD EN BELOOPBAARHEID
� Droogtijd “stofvrij”: ongeveer 5 minuten.
� Voorzichtig betreedbaar: 30 minuten in normale gebruiksomstandigheden. Gedurende het eerste uur enkele

voorzorgsmaatregelen nemen.
� 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
(bloempotten goed isoleren). Geen zware meubels verplaatsen. Ontstoffen met een stofzuiger of een bezem (geen
doordrenkte geweven stoffen gebruiken).

VERBRUIK
� Ongeveer 25 m² per liter en per laag.

BEWARING
� Vorstvrij bewaren (opgelet bij bewaring in voertuigen).
� Zorgvuldig afsluiten na gebruik.

ONDERHOUD EN RENOVATIE
� Normale reiniging: stofzuiger, dweilen (NATUURLIJKE ZEEP of LAGOON®, goed uitgewrongen materiaal).
� Regelmatig onderhoud: ONDERHOUDSOLIE MILIEU, aangebracht met een bezem met microvezels (eventueel een fijne

en schone katoenen doek) op een schoon en droog geolied parket.
� 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). Geen staalwol gebruiken. Voor een perfect uitzicht, eindigen met Regelmatig onderhoud, op het volledige
oppervlak, zoals hierboven beschreven.

� Uitgebreide renovatie: het volledige oppervlak afschuren, ontstoffen, vervolgens een fijne laag natuurlijke of gekleurde
PARKETOLIE MILIEU aanbrengen met de roller.

Technische Fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid op 12.06.15.
Ontworpen, uitgewerkt en geproduceerd in Frankrijk.

De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.
Ze houden in geen geval een garantie van onzentwege in en stellen ons niet verantwoordelijk bij het gebruik van onze producten.

Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.

TOEPASSING ONDERHOUDSOLIE VOOR PARKET, HOUTEN VLOEREN EN HOUTWERK
HARSTYPE Oliën in waterige fase
AFNOR-CLASSIFICATIE Familie 1, klasse 6a2
DICHTHEID 1,01 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
VLOEIBAARHEID 35 seconden (CA 2,5 bij 20°C)
REGLEMENTAIRE INFORMATIE Lees het betreffende Document met Veiligheidsgegevens (DVG)

(beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)
BESTENDIGHEID TEGEN Plantaardige olie, mosterd, ketchup, azijn, water, koffie, thee, gebruikelijke huishoudproducten,
HUISHOUDELIJKE PRODUCTEN alcohol 40°, inkt, verdund bleekwater: niets te melden (na 20 dagen droogtijd volgens NF T 30053).

*BIJLAGE 1: NORMAAL ONDERHOUD VAN GEOLIED PARKET
• Vochtig vegen met NATUURLIJKE ZEEP VOOR GEOLIED PARKET, verdund tot 250 ml

per 10 liter water of met LAGOON®.
• Bewerk de 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.
• Geen water laten staan op een parket dat geïmpregneerd is met PARKETOLIE

MILIEU.

*BIJLAGE 2: RENOVATIE
• PLAATSELIJK RENOVEREN: een plaatselijke renovatie kan worden uitgevoerd op

zwaar beschadigde plaatsen (brandplekken van sigaretten, stoten...): afschuren
om de schade te verwijderen, vervolgens herimpregneren met ONDERHOUDSOLIE
MILIEU. Dit is een van de grootste voordelen van een met PARKETOLIE MILIEU
behandeld parket.

• GRONDIG RENOVEREN: een geolied 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 (bv. korrel 120).
Vervolgens een laag pure PARKETOLIE MILIEU aanbrengen (kortharige roller).


