
Hoge thixotropie

�

Geurloos

�

Zeer goede hechting

�

Glijdt niet: gladheid
getest volgens
NF EN 13036-4

�

Hoge weerstand

�

DOEL EN PRESENTATIE
� De BLANCHON BELIJNINGSVERF SPORT®, speciaal ontwikkeld voor professionele grondbelijners, vormt een echte

oplossing voor het “druipprobleem” dat zich vaak onder zelfklevende markeringslijnen stelt.
� Zijn viscositeit is immers berekend en afgesteld om de verf gemakkelijk aan te brengen, terwijl de gelstructuur infiltratie

onder de maskeertape verhindert.
� De BELIJNINGSVERF SPORT® van 100% watergedragen polyurethaan maakt deel uit van het BLANCHON SPORT®-

programma, met hoge prestaties en geurloos, en is speciaal geformuleerd om te worden aangebracht op parketlak die
voor sportzalen bestemd is (zie de brochure “De afwerking van sportvloeren van BLANCHON”).

� BELIJNINGSVERF SPORT® bestaat in 5 kleuren: wit, geel, blauw, rood en zwart.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
� De maskerende kleefstroken (“koetswerk”-type) aanbrengen. Er met een harde rol over gaan zodat ze de vorm van het

reliëf van de bekleding aannemen.
� Op parketlakken, de te schilderen delen ontkorrelen met schuurpapier korrel 100. Het stof zorgvuldig opzuigen.
� Een vod in alcohol drenken en de te schilderen ondergrond lichtjes opwrijven (bij het aanbrengen op de parketlak

BLANCHON POLYSOLID®, de oppervlakken vooraf ontglanzen).
� De BELIJNINGSVERF SPORT® aanbrengen zodra de verdamping plaatsvindt.

GEBRUIK EN AANBRENGEN
Mengen

� Het is aanbevolen de voorziene volumes niet op te delen: u moet dus een verbinding van 1 volledige kg klaarmaken:
900 g + 100 g.

� Bij voorgelakte of kunststofoppervlakken wordt aangeraden om de dosis VERHARDER te verhogen tot 20% (in plaats
van 10%).

� De VERHARDER goed schudden alvorens deze in de VERF te gieten.
� Heel zorgvuldig mengen en goed homogeen maken. Bewaring van het mengsel: 90 minuten.
� NOOIT VERDUNNEN.

Aanbrengen
� Het aanbrengen gebeurt altijd op het einde, op propere bekledingen zonder sporen van was, siliconen en vuil. Enkel

gebruiken in goed verluchte ruimtes. BELIJNINGSVERF SPORT® niet gebruiken onder 15°C (indien het product koud
opgeslagen wordt, wachten totdat het op temperatuur is. Alvorens aan te brengen, eerst een hechtingstest uitvoeren.

� Op parketlakken of net aangebrachte grondverven minstens 24 uur wachten om de afwerking te laten drogen.
� Het product wordt aangebracht met een penseel of met een kleine lakrol.
� Incidentele verse verfvlekken moeten onmiddellijk met water worden verwijderd.
� De klever wegnemen zodra de verf een mat homogeen uitzicht heeft (ca. 1,5 uur).
� In de meeste gevallen wordt BELIJNINGSVERF SPORT® in één laag aangebracht (indien er een 2e laag nodig is, moet deze

binnen 24 uur worden aangebracht).

Reinigen van het gereedschap
� Onmiddellijk na gebruik, met water. De verpakking niet opnieuw gebruiken.
� 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.

DROOGTIJD, UITHARDING EN BELOOPBAARHEID
� Droogtijd stofvrij: ongeveer 30 minuten.
� Droogtijd (eventueel bedekbaar): 1,5 uur naargelang de temperatuur en de vochtigheidsgraad.
� Maximaal 24 uur wachten tussen de lagen.
� Voorzichtig beloopbaar: Minimaal 48 uur in normale omstandigheden.
� Gebruik van de ruimtes: de ruimtes mogen 48 uur na de aanbrenging van BELIJNINGSVERF SPORT® in gebruik genomen

worden. Gedurende deze periode moeten er in ieder geval maatregelen genomen worden voor de belijning aangezien er
8 tot 10 dagen nodig zijn vooraleer alles tot in de kern hard is. Niet afdekken (beschermingsdoeken), geen tapijten op
de grond leggen tijdens de eerste 10 dagen na het aanbrengen.

P.U-verf in gelvorm
Speciaal voor
spellijnen
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TECHNISCHE GEGEVENS
DOEL VERF VOOR SPELBELIJNINGEN
HARSTYPE Comp. A: thixotropisch polyurethaan in waterige fase - Comp. B: waterverdunbare polyurethanen
AFNOR-CLASSIFICATIE Comp. A: Familie 1, klasse 7b2 - Comp. B: Familie 1, klasse 6a
DICHTHEID 1,15 tot 1,30 volgens kleur (bij 20°C, volgens NF T 30020)
VISCOSITEIT Comp. A: 15.000 tot 20.000 centipoise (volgens kleur) (BROOKFIELD T7 bij 20°C)

Comp. B: 400 centipoise (BROOKFIELD)
REGLEMENTAIRE INFORMATIE Zie de overeenkomstige Veiligheidsinformatiebladen

(beschikbaar op www.blanchon.com of op www.quickfds.com).
MENGSEL VERF Comp. A) 0,9 kg + VERHARDER (Comp. B) 0,1 kg (voorgedoseerde verbindingen)
BRUIKBAARHEIDSDUUR VAN HET MENGSEL 1,5 uur bij 20°C
SCHOKBESTENDIGHEID 35 cm (boorkop van 400 g) (volgens NF T 30039)
KRASBESTENDIGHEID Potlood 5H
BESTENDIGHEID TEGEN HUISHOUDELIJKE Plantaardige olie, aceton, alcohol 40°C, water, koffie, thee, inkt: niets te melden
PRODUCTEN (na 20 dagen droogtijd volgens NF T 30053).
WEERSTAND VAN DE KLEUREN Zeer goed
AAN UV-STRALEN
BEWARING Vorstvrij bewaren (opgelet bij bewaring in voertuigen)

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.

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 afwerken met 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).

VERBRUIK
� Tennis ............................................ 3 verbindingen van 1 kg wit.
� Volleybal ....................................... 3 verbindingen van 1 kg blauw.
� Squash .......................................... 3 verbindingen van 1 kg rood of zwart.
� Badminton .................................. 3 verbindingen van 1 kg rood of zwart.
� Handbal ........................................ 6 verbindingen van 1 kg geel.
� Basketbal .................................... 6 verbindingen van 1 kg rood

(Hoeveelheden meegedeeld ter info, voor het aanbrengen van 1 laag, voor een gehomologeerd gymnasium). De spellijnen moeten 50 mm breed zijn.


