
Geurloos

�

Bedekbaar in 1,5 uur

�

Bewaart de natuurlijke
tint van het hout

�

Aanbevolen
vóór alle “AQUA”-
lakbehandelingen

�

Speciaal voor
binnenshuis

�

DOEL EN PRESENTATIE
� BLANCHON AQUA PORIËNVULLER, voorbereiding vóór alle AQUA-afwerkingen binnenshuis, is speciaal bedoeld om hout

perfect voor te bereiden vóór het aanbrengen van:
- BLANCHON eencomponentparketlak: OCÉANIC®, PARKET-TRAPPENVERNIS Gelformule, MILIEU, ATHEN® en RA AQUA,
- Tweecomponentenparketlak SVP AQUA,
- BLANCHON Houtvernis: GEL-VERNIS-WAS, EXP en BOOTVERNIS,
- Vernis of parketlak van polyurethaan in waterige fase of acryl in waterige fase(1)

� AQUA PORIËNVULLER, aanbevolen voor alle houtsoorten(2), is snel en makkelijk aan te brengen, en geeft uw Aqua-
afwerkingen (parketlak, vernis, verf) een perfecte “finish”.

� Kleurloos, zorgt voor een optimale poriëndichting, bewaart de natuurlijke tint van het hout en laat de nerven goed tot
hun recht komen.

� Aanbevolen voor parketvloeren in harsrijk hout en Europees loofhout: AQUA PORIËNVULLER voorkomt kleurreacties en
bewaart de natuurlijke tint van heldere houtsoorten.
(1)Met uitsluiting van alle andere lakken of vernis voor parketvloeren. De traditionele oliën, was en boenwas bevatten oplosmiddelen en kunnen niet op AQUA
PORIËNVULLER aangebracht worden.
(2)Op zeldzaam exotisch hout: eerst een test uitvoeren op een niet zichtbaar gedeelte of contact opnemen met onze Technische Dienst.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
� AQUA PORIËNVULLER enkel aanbrengen op door polijsten geëffend en blank geschuurd hout (beitsen en verwijderen

van was worden afgeraden; cf. BIJLAGE), op geschuurd en stofvrij, proper en droog parket, vrij van sporen van
reinigingsmiddelen, vet, was, boenwas, polish of lijnolie (of andere specifieke oliën). Nooit detergenten, kleurverlichter,
bleekmiddelen of parketreiniger gebruiken.

� Zorgvuldig ontstoffen.
� Op gelijmd parket wordt het gebruik van BLANCHON VOEGENKIT VOOR HOUT aanbevolen voor een “kleurechte” opvulling.

Raadpleeg de Technische Fiche van dit product.

Behandeling tegen insecten
� Indien nodig een aangepast behandelingsproduct gebruiken.

Beitsen
� Het geschuurde parket (“blankgeschuurd” hout) kan gebeitst worden met HOUTBEITS speciaal parketleggers (hout-,

kleur- of pasteltinten) of HOUTVEROUDERAAR (positieve tinten). Na droging een laag BLANCHON PORIËNVULLER
PRÉPLAST® aanbrengen om de beits te “blokkeren”.

� Gebruik geen lazuurverf.

GEBRUIK EN AANBRENGEN
� Zonder mengen, gebruiksklaar. Geen verdunning nodig onder normale omstandigheden.
� Goed schudden voor gebruik.
� Niet aanbrengen onder 12°C. Enkel gebruiken in goed geventileerde ruimten.
� Bij voorkeur aanbrengen met een rol (met kort haar, speciaal voor lakken) of een brede borstel (spalter) in een

regelmatige en volle laag. AQUA PORIËNVULLER is gemakkelijk uit te spreiden en moet niet lang "bewerkt" worden.
� De laag na droging ontkorrelen met fijne korrel om kleine oneffenheden van het hout te verwijderen; AQUA

PORIËNVULLER is erg geschikt om te polijsten en geeft een uitzonderlijk mooi uitzicht na het ontkorrelen met een
boenmachine. Het stof vervolgens zorgvuldig opzuigen. Geen staalwol gebruiken.

� De gekozen afwerking aanbrengen (in 2 lagen wanneer het om lak gaat).

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.
- Lege verpakking in het containerpark afleveren.
- Restanten niet in de riolering lozen.

Behoudt het
natuurlijke uitzicht
van het hout

Aqua Poriënvuller
Hoogwaardige geurloze poriënvuller voor
de voorbereiding van hout binnenshuis
vóór de afwerking



Aqua Poriënvuller

Technische Fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid in juni 2019.
Ontworpen, ontwikkeld en vervaardigd 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 voor het gebruik van onze producten.

Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.

DROOGTIJD
� Droogtijd “droog bij aanraken”: ongeveer 30 minuten.
� Droogtijd “bedekbaar”: 1,5 uur in normale omstandigheden.
� De deklaag met de gekozen lak moet binnen 24 uur worden aangebracht.

VERBRUIK
� 10 m2 per liter per laag.

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

50 8ème Rue
69800 SAINT-PRIEST - FRANCE

Dienst Uitvoer: Tel: (0033) 472 89 06 09
Fax: (0033) 472 89 06 02

BLANCHON S.A.S - Naamloze vennootschap met directie en toezichtsraad met een kapitaal van 4 258 258 €

RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Internet : www.blanchon.com

TECHNISCHE GEGEVENS
DOEL PORIËNVULLER VAN HOGE KWALITEIT VOOR DE VOORBEREIDING EN HET DICHTEN VAN HOUTPORIËN

VÓÓR AFWERKING
HARSTYPE Polyurethaan-acryl in waterige fase
AFNOR-CLASSIFICATIE Familie 1, klasse 7b2
DICHTHEID 1,02 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
VISCOSITEIT Ong. 120 centipoise (BROOKFIELD T2)
REGLEMENTAIRE INFORMATIE Zie het overeenkomstige Veiligheidsinformatieblad (VIB) (beschikbaar op www.blanchon.com

of www.quickfds.com)
BEDEKBAAR 1,5 uur in normale omstandigheden (door de lak binnen 24 uur)

BIJLAGE: MACHINAAL SCHUREN VAN PARKET
• Dit gebeurt met een parketschuurmachine, een boordschuurmachine voor de
randen en een rakel voor de hoeken.

• De parketschuurmachine met het licht mee, of beter nog, met het hout mee
gebruiken.

• Gelijkmatig werken zodat het volledige oppervlak dezelfde behandeling krijgt.
• 1e passage: grove korrel (24, 30 of 36) om het parket blank te schuren en te
effenen.

• 2e passage: halfgrove korrel (50 of 60) om het oppervlak te egaliseren.

• 3e passage: fijne korrel (100 of 120) om de afwerking af te maken.
• De omtrek van de ruimte bewerken (boordschuurmachine en rakel).
• De voorbereiding van het oppervlak afwerkenmet een boenmachine voorzien van
een fijn schuurrooster (100 of 120) vooral op parket met afwisselend motief:
mozaïek, visgraat, Hongaarse punt, enz.

• Zorgvuldig ontstoffen met een krachtige stofzuiger (te lakken oppervlak en
plinten, raamkozijnen en radiatoren).


