
Uitzonderlijke
tint en diepte
van de houttinten

�

Geurloos

�

Alle tinten mengbaar

�

Voor een globaal
GEURLOOS
AQUA-systeem

�

Ideaal voor parket
en grote oppervlakken

�

Voor binnengebruik

�

DOEL EN PRESENTATIE
� AQUATEINTE® 2K van BLANCHON is een geurloze tweecomponenten aqua-polyurethaanbeits, reinigbaar met water.

Bedekbaar met alle AQUA-afwerkingen.
� Zeer gemakkelijk aan te brengen, volledig polyvalentmet diepe tinten, is dit een ideaal product voor grote oppervlakken,

in het bijzonder voor parket.
� AQUATEINTE® 2K is geschikt voor alle parket, vloeren, trappen, houtwerk, meubelen en lambriseringen van elke

houtsoort (raadpleeg ons voor zeldzame houtsoorten).
� AQUATEINTE® 2K is verkrijgbaar in 6 houttinten: heldere eik, middeneik, rustieke eik, jatoba, wengé, ipé, 4 kleuren:

muisgrijs, leisteen, zacht grijs, zwart, alsook kleurloos voor verdunning. Alle tinten zijn onderling mengbaar.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
� AQUATEINTE® 2K wordt aangebracht op blankgeschuurd, schoon hout, vrij van was, vernis, lak, verf, enz.
� PARKETVLOEREN: parketvloeren, houten vloeren en trappen blankschuren en gladpolijsten (afbijten en ontwaxenwordt

afgeraden) tot ze schoon zijn en geen sporen van detergent, vet, was, boenwas, polish of lijnolie (of andere specifieke
oliën) bevatten. Gebruik geen wasmiddel, kleurverlichter of parketreiniger (cf. BIJLAGE).

� Indien er ruimte tussen de voegen zit, vooraf BLANCHON VOEGENKIT VOOR HOUT of BLANCHON PRO FILLER aanbrengen
om oververven te vermijden (raadpleeg de Technische fiches van deze producten).

� Zorgvuldig ontstoffen.

GEBRUIK EN AANBRENGEN
Mengsel

� De 2 componenten krachtig schudden alvorens ze te mengen.
� AQUATEINTE® 2K (Comp. A) wordt met de VERHARDER (Comp. B) gemengd op het moment van het gebruik. Dosis

VERHARDER AQUA PRO: 1 deel voor 10 delen AQUATEINTE® 2 K (in volume).
� Belangrijk: het mengsel krachtig schudden onmiddellijk na het mengen van de VERHARDER met AQUATEINTE® 2K.
� Onmiddellijk en zeer zorgvuldig gelijkmatig verdelen. Het mengsel moet binnen 2 uur gebruikt worden. Daarna begint

het mengsel dik te worden en wordt het geleidelijk onbruikbaar.
� Verdunnen is niet nodig (behalve met het kleurloze product om pastelkleuren te verkrijgen).

Aanbrengen
� Aanbrengen in een regelmatige laag, met (kortharige) rol of kwast voor de boorden, gelijkmatig in kleine oppervlakken

met de houtnerf mee. Gebruik van een pistool is te vermijden.
� De kleur daarna gelijk verspreiden met een boenmachine (witte of beige pad).
� Zodra het oppervlak bedekt is; het opboenen afwerken met een boenmachine met witte pad (schone witte katoenen

doek voor de hoeken en moeilijk bereikbare plaatsen): AQUATEINTE® 2K laat zich gemakkelijk bewerken, zonder
schrapen, tot het oppervlak mooi gelijkmatig is.

� Dankzij zijn specifieke formule kan AQUATEINTE® 2K onmiddellijk bedekt wordenmet een Aqua-afwerking zonder vooraf
te blokkeren of te fixeren. Gebruik op heldere tinten bij voorkeur heldere afwerkingen zodat de kleur van het verkregen
resultaat niet afwijkt: de parketlakken BLANCHON INTENSIV® of INITIAL en BLANCHON PARKETOLIE MILIEU ruw hout,
ultramat of natuurlijk effect.

� In ieder geval nooit het verfproduct maar wel de eerste afwerkingslaag ontkorrelen om verkleuring te voorkomen
(rechtstreeks ontkorrelen van de beits kan kleurverschillen veroorzaken). Het is in ieder geval aangeraden om slechts
te ontkorrelen (fijn schuurpapier) alvorens de laatste laklaag aan te brengen.

� Belangrijk: voor een minder opvallend effect: verdunnen met kleurloze AQUATEINTE® 2K om de niet-verdunbare
eigenschap en het boengemak van het product niet te wijzigen.

� In de meeste gevallen volstaat één laag AQUATEINTE® 2K om het gewenste effect te bereiken, voor een opvallender
effect moet u een tweede laag aanbrengen na 6 uur droogtijd.

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 riolen gieten.
- Lege verpakking in het containerpark afleveren.

Onmiddellijk
bedekbaarmet
alle afwerkingen

Aquateinte®
2K



Aquateinte® 2K

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 EN OVERSCHILDERBAARHEID
In normale gebruiksomstandigheden:

� Droogtijd “stofvrij”: 30 minuten.
� Droogtijd “bedekbaar”: 6 uur.
� N.B.: geen metalen voorwerpen (gereedschap) in contact laten komen met het gebeitste hout tijdens het drogen.

VERBRUIK
� 15 m² per liter per laag.

BEWARING
� AQUATEINTE® 2K (Comp. A): vorstvrij bewaren (opgelet met de bewaring in voertuigen).
� VERHARDER AQUA PRO (Comp. B: bestand tegen vorst.
� De twee componenten na gebruik zorgvuldig afsluiten. Belangrijk: het is raadzaam om de hals van de bus Verharder af te vegen, om te voorkomen
dat het product de dop doet vastkleven.
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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
TOEPASSING VERNISBARE BEITS VOOR PARKET EN HOUT
AFNOR-CLASSIFICATIE Familie 1, klasse 6a2
VISCOSITEIT BROOKFIELD (Stang 2, snelheid 100 tpm bij 20°C)

Comp A: < 120 centipoise - Comp. B: 140 centipoise
REGLEMENTAIRE INFORMATIE Zie de overeenkomstige Veiligheidsinformatiebladen (VIB)

(beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com).
MENGSEL EN KATALYSE (onveranderlijk) 10 volumes AQUATEINTE® 2K (Comp. A) + 1 volume VERHARDER AQUATEINTE® 2K (Comp. B)
BEDEKBAAR 6 uur in normale omstandigheden

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

• De parketschuurmachine gebruiken in de richting van het hout en, indien
mogelijk, in de richting van het licht.

• 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 zeker te zijn van een mooie afwerking.
• 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).


