
Kan op alle soorten
geïmpregneerd hout
worden aangebracht
met de Blanchon
Anti-UV Conditioner®

�

Speciaal voor teak,
ipé, bangkiraï, merbau,
autoclaaf of thermisch
behandelde den

�

Mat, waterparelend,
niet-filmvormend:
schilfert niet

�

Gemakkelijk
onderhoud

�

Dubbele anti-UV-
bescherming :
Vergeelt niet

�

Geurloos, droog in 6 u.

�

Voor buitengebruik

�

DOEL EN PRESENTATIE
� DeBLANCHONKLEURLOZE ANTI-UV PROTECTOR TERRASSEN garandeert demicroporeuze enwaterafstotende ULTRAHOGE

BESCHERMING van houten terrassen, decks, vlonders en andere horizontale buitenvloeren, zonder toevoeging van
kleurpigmenten. Op die manier blijven de oorspronkelijke schakering en kleur van elke houtsoort behouden.

� Dankzij zijn watergedragen formule kan hij worden gebruikt op alle horizontaal houtwerk (ook thermisch en autoclaaf
behandeld hout) dat vooraf geïmpregneerd is met de BLANCHON KLEURLOZE ANTI-UV CONDITIONER®:
- HARSHOUDEND HOUT (red cedar, lariks, douglas, den, enz.);
- EXOTISCH HOUT (ipé, teak, bangkiraï, cumaru, enz.);
- INLANDS HOUT (acacia, populier, enz.).

� De PROTECTOR TERRASSEN bevat eveneens de twee anti-UV-bestanddelen die in zeer grote mate aanwezig zijn in de
CONDITIONER® waarop hij moet worden aangebracht. Het verkregen ANTI-UV-SYSTEEM biedt een ongeëvenaarde
doeltreffendheid en een duurzame kleurloze bescherming op houtwerk en schakeringen die tot nu toe zeer moeilijk
langdurig beschermd konden worden.

� De PROTECTOR TERRASSEN is waterparelend, niet-filmvormend en barst en schilfert niet. Te renoveren met zichzelf na
een eenvoudige schoonmaakbeurt.

� De PROTECTOR TERRASSEN is van nature kleurloos enmat (de licht melkachtige schijn die verschijnt bij het aanbrengen
verdwijnt na enkele minuten).

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
� Het hout moet onbeschadigd, proper en droog zijn, en minder dan 48 uur voordien geïmpregneerd zijn met de

KLEURLOZE ANTI-UV CONDITIONER® (als dit langer geleden is, moet een nieuwe laag CONDITIONER® worden
aangebracht).

� OUD HOUT: indien nodig afschuren en ontstoffen of het BLANCHON GEBOUW AFBIJTMIDDEL 10' VLOEIBAAR gebruiken.
Houtwerk met vlekken of vergrijsd houtwerk moet worden behandeld met BLANCHON HOUT ONTGRIJZER. Indien nodig
behandelen.

� Exotisch hout moet worden ontvet met de BLANCHON VERDUNNER SYNTILAC®. Na de voorbereiding volgt een lichte
ontkorreling (fijn schuurpapier) op alle oppervlakken, in het bijzonder op glad hout of op hout met een glad, glanzend
oppervlak om de poriën te openen en ervoor te zorgen dat het product gemakkelijk indringt. Gebruik geen staalwol. Voer
op thermisch behandeld hout indien nodig een hechtingstest uit op een discrete plaats alvorens op de hele oppervlakte
aan te brengen.

� De oppervlakken moeten vóór gebruik zorgvuldig worden afgestoft.

GEBRUIK EN AANBRENGEN
� De PROTECTOR TERRASSEN is gebruiksklaar. Niet verdunnen. Goed schudden voor gebruik.
� Nieuw hout: perfecte hechting op hout dat vooraf met de CONDITIONER® is geïmpregneerd. Breng de eerste laag

PROTECTOR TERRASSEN in de richting van de houtvezels aan met een spalter (brede borstel) of een rol, met bijzondere
aandacht voor groeven, assemblages en uiteinden (hout van het kopeind). Laat 20 tot 30 min. intrekken.

� Zodra het hout er niet langer vochtig uitziet, brengt u de tweede laag aan. Na enkele minuten met een droge spalter
gladstrijken voor eenmooi uitzicht zonder overmatige glans of druipsporen. Demicroporeuze bescherming werkt na 12
uur uitharden: dankzij het waterparelend effect stroomt het water van het hout zonder het nat te maken.

� Belangrijk: zorg ervoor dat het hout droog is (minimaal 3 dagen mooi warm weer voor het aanbrengen) en dat er
geen kans op regen is in de 24 uur na de tweede laag (niet aanbrengen op hout met meer dan 12% vochtigheid),
zodat de PROTECTOR TERRASSEN optimaal in het hout kan dringen). Omgevingstemperatuur tussen 12 en 28°C,
relatieve vochtigheid lager dan 85%. Niet in volle zon aanbrengen: donker hout heeft de neiging om warmte op te
slaan (vaak worden er op terrassen op gewone zonnige dagen oppervlaktetemperaturen van meer dan 50°C
gemeten).

� OUD HOUT: hiervoor verwijzen wij naar de gebruiksaanwijzing van de KLEURLOZE ANTI-UV CONDITIONER®, waarop de
PROTECTOR TERRASSEN moet worden aangebracht.

� ONDERHOUD:
- NORMAAL ONDERHOUD (onderhoud van gezond hout dat reeds wordt beschermd met het KLEURLOZE ANTI-UV-
SYSTEEM: zodra de oppervlakte van het hout natuurlijk lichter wordt, onder invloed van de weersomstandigheden of
uv-straling, en een natte aanblik heeft na een regenbui, moet u het oppervlak ontstoffen en schoonmaken met de
BLANCHON TERRASREINIGER. Goed spoelen en laten drogen en vervolgens de PROTECTOR TERRASSEN aanbrengen.
- LAATTIJDIG ONDERHOUD (herstel van aangetast hout): de aangetaste oppervlakken afschuren, ontstoffen, reinigen,
indien nodig behandelen met BLANCHON HOUT ONTGRIJZER, vervolgens opnieuw impregneren met de KLEURLOZE
ANTI-UV CONDITIONER® alvorens de PROTECTOR TERRASSEN aan te brengen.

Kleurloze Anti-UV
Protector Terrassen
En verticaal hout

Kleurloze uv-bestendige
bescherming.
Behoudt de natuurlijke
kleur van het hout.



Kleurloze Anti-UV Protector Terrassen
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TECHNISCHE GEGEVENS
DOEL AFWERKING MET ULTRAHOGE BESCHERMING VOOR DE ANTI-UV-BESCHERMING EN VERFRAAIING

VAN TERRASSEN EN HORIZONTAAL BUITENHOUTWERK
HARSTYPE Gemodificeerde alkydemulsie en waterverdunbaar acryl
AFNOR-CLASSIFICATIE Familie 1, klasse 7b2
DICHTHEID 1,03 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
VLOEIBAARHEID 50 seconden (CA 2,5)
REGLEMENTAIRE INFORMATIE Gevaarlijk. De voorzorgsmaatregelen bij gebruik naleven. Zie het overeenkomstige

Veiligheidsinformatieblad (VIB) (beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)
CONSISTENTIE Vloeibaar
PIGMENTATIE Geen

Reinigen van het gereedschap
� Onmiddellijk na gebruik, met water.
� Bescherm het milieu:

- Materiaal goed uitwringen na gebruik; goed afdrogen.
- Uitspoelen in een recipiënt met zeer weinig water; dit water laten verdampen.
- De droge stof mag daarna gewoon in de vuilnisbak worden geworpen.
- Verpakking goed sluiten na gebruik.
- Restanten niet in de riolering lozen.
- Lege verpakking in het containerpark afleveren.

DROOGTIJD
� Tijd “tussen 2 lagen”: 20 tot 30 minuten.
� Droogtijd: 6 uur.
� Droogtijd “tot in de kern”: 36 tot 48 uur in normale omstandigheden.

VERBRUIK
� HARSHOUDEND HOUT: 12 tot 14 m2 per liter per laag, naargelang de aard van de ondergrond en de porositeit.
� EXOTISCH HOUT: 14 m2 per liter per laag, naargelang de aard van de ondergrond en de porositeit.

BEWARING
� Vorstvrij bewaren (opgelet met de bewaring in voertuigen).
� Zorgvuldig afsluiten na gebruik.
� Buiten bereik van kinderen bewaren.


