
Gebruiksklaar

�

Geeft een mooie
goudkleurige tint

�

Zeer goed dekkend

�

Hoge chemische
weerstand

�

Makkelijk aan
te brengen in 2 lagen

�

Mat uitzicht

�

Stofwerend

�

Voor de duurzame
bescherming
van parket,
trappen, houtwerk
en werkbladen

�

DOEL EN PRESENTATIE
� BLANCHON EASY OILTM is een traditionele impregneerolie voor parket, houten vloeren en binnenhoutwerk.
� EASY OILTM moet niet worden gepolierd en is dus zeer makkelijk aan te brengen. EASY OILTM heeft een romige textuur en

een zeer hoog dekvermogen en is daardoor heel aangenaam in gebruik.
� EASY OILTM geeft het parket een warm uitzicht en doet de nerven mooi uitkomen.
� EASY OILTM impregneert duurzaam het parketoppervlak, beschermt het tegen stof en vocht en garandeert een

uitstekende chemische weerstand.
� EASY OILTM is geschikt voor alle Europese houtsoorten en de meeste exotische houtsoorten (op moeilijk drogend hout

zoals ipé, iroko, enz., (zie § GEBRUIK EN AANBRENGEN).
� Verkrijgbaar in 2 uitzichten: zijdemat en ultra-mat.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
� Het parket dient volkomen droog en schoon te zijn: in het algemeen, vochtigheidsgraad <10 %; raadpleeg de geldende

technische gegevensfiche (gebruik geen detergenten of witmakers).
� Het oude of nieuwe parket vlak polieren: het te lakken hout "blank" schuren (korrel 24 of 36), verfijnen met korrel 50

of 60 en de eindafwerking dient te gebeuren met korrel 100 of 120 (zie BIJLAGE).
� BELANGRIJK: met geborsteld hout kunnen er meer uitgesproken schakeringen worden verkregen dan met glad

hout.
� Op gelijmd parket wordt het gebruik van BLANCHON PRO FILLER (AQUA voegenkit) of BLANCHON VOEGENKIT VOOR HOUT

aanbevolen voor een "kleurechte" opvulling (raadpleeg de Technische Fiches van deze producten).
� Daarna zorgvuldig ontstoffen.
� Vetuitslag van exotisch hout verwijderen met de BLANCHON SYNTILAC VERDUNNER of met aceton.

Behandeling tegen insecten
� Indien nodig een aangepast behandelingsproduct gebruiken.

Beitsen
� Het geschuurde parket ("blank geschuurd" hout) kan gebeitst worden met BLANCHON AQUATEINTE® 2K, BLANCHON

HOUTBEITS speciaal parketleggers of BLANCHON HOUTVEROUDERAAR (positieve tinten). Na volledige droging een laag
BLANCHON PRIM’HUILE(1) aanbrengen. Houd er bij heldere houtsoorten rekening mee dat de kleur warmer zal worden,
wat eigen is aan harsen, en beoordeel de beits in zijn geheel na het aanbrengen van de laag PRIM’HUILE®(1) (indien nodig
een test uitvoeren op een discrete plaats).

� De interessantste decoratieve effecten worden verkregen op geborsteld hout, dat vooraf met BLANCHON
HOUTVEROUDERAAR "verouderd" of gekleurd is.

� Gebruik geen lazuurverf.
� BELANGRIJK: op vooraf gebeitst hout dat min of meer druk wordt belopen, kan de verkregen kleur veranderen als

het parket niet wordt onderhouden. Onderhoud de parket zorgvuldig en regelmatig, voor een perfect en duurzaam
decoratief en beschermend effect.

GEBRUIK EN AANBRENGEN
� EASY OILTM is gebruiksklaar en wordt onverdund gebruikt.
� Goed schudden voor gebruik.
� Gebruik de onderhoudsolie niet bij een temperatuur onder 12°C. Enkel gebruiken in goed geventileerde ruimten.
� Een eerste dunne laag EASY OILTM aanbrengen met de rol met korte haren (lakrol 5 mm) in de richting van het hout of,

als dat niet mogelijk is, in de richting van het licht. Voor de randen een penseel of spalter gebruiken. Een spuitpistool
kan worden gebruikt op verticale oppervlakken, meubels en werkbladen.

� Na droging het oppervlak polieren met een fijne korrel (120 afwerking of 150), zorgvuldig ontstoffen en vervolgens
afvegen met een licht bevochtigde microvezeldoek om alle stof te verwijderen, hoe minuscuul ook.

� De tweede laag aanbrengen op dezelfde wijze als de eerste. Elke laag moet zeer dun zijn, ongeveer 25 m2/L/laag.
� PRO-tip: om een uitzonderlijk mat uitzicht te verkrijgen met fluwelen touch, is het mogelijk om de tweede laag te

polieren (met de boenmachine of een doek).
� Niet langer dan 48 uur wachten tussen de lagen.
� EASY OILTM is ook geschikt voor een industriële walsmachines.

Reinigen van het gereedschap
� Het gereedschap onmiddellijk na gebruik reinigen met VERDUNNER S.O. BLANCHON.
� Reinig doeken, pads en gereedschap onmiddellijk na gebruik (risico op zelfontbranding van in olie gedrenkt materiaal).

Doeken en pads kunnen ook in water worden bewaard. De met olie doordrenkte doeken en pads niet weggooien zonder
ze in water te hebben gespoeld.

� Zorgvuldig afsluiten na gebruik. Restanten niet in de riolering lozen.

Kleurloze olie: met
de rol aanbrengen
zonder te polieren

Easy OilTM
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Productinformatieblad goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid in maart 2019.
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 voor het gebruik van onze producten.

Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.

DROOGTIJD, UITHARDING EN BELOOPBAARHEID
� Droogtijd “stofvrij”: 1,5 tot 2 uur in normale omstandigheden.
� Droogtijd “schuurbaar/bedekbaar”: 8 tot 10 uur in normale omstandigheden.
� Definitief uitverhard: 8 tot 10 dagen.
� Gebruik van de lokalen: 1 tot 4 dagen na het aanbrengen van de laatste laag.
� Tijdens de eerste dagen enkele voorzorgsmaatregelen nemen: niet afdekken (beschermingsdoeken), geen tapijten op de geoliede parket leggen.

Ontstoffen met een stofzuiger, een bezem of een doek (geen doordrenkte geweven stoffen gebruiken). Geen zware meubels verplaatsen. Geen water
of andere vloeistoffen laten staan op uw geoliede parket (bloempotten goed isoleren).

� Daarna: passende beschermingen aanbrengen (vilt) onder de tafelpoten en stoelen. Een kwaliteitsvolle mat aan de ingang van de ruimte houdt stof
en kiezels tegen. Uw hout heeft een gezond klimaat nodig: een omgevingstemperatuur van 19-21°C en een relatieve luchtvochtigheid van ong. 50 tot
65% zijn ideaal.

VERBRUIK
� EERSTE BEHANDELING OP GESCHUURD PARKET: Ongeveer 25 m2 per liter per laag.
� ONDERHOUD: Ongeveer 25 à 35 m2 per liter per laag.

ONDERHOUD EN RENOVATIE
� Het met parketolie behandelde oppervlak moet regelmatig worden afgestoft (bezem of stofzuiger).
� Eventuele vlekken en krassen zijn gemakkelijk te verwijderen met een neutraal detergent (goed uitgewrongen en niet-druipend materiaal).
� BELANGRIJK: 15 dagen wachten voor de eerste interventie zodat EASY OILTM perfect droogt tot in de kern.
� EEN GOED ONDERHOUDEN GEOLIED PARKET WORDT MOOIER MET DE TIJD.

Normale reiniging
� Vochtig bezemen met BLANCHON NATUURLIJKE ZEEP VOOR GEOLIED PARKET, verdund tot 50 ml per 5 liter water. BLANCHON LAGOON®, speciale

parketreiniger, kan ook worden gebruikt voor het dagelijkse onderhoud.
� Bewerk achtereenvolgende zones en spoel de microvezelbezem, 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. NATUURLIJKE ZEEP VOOR GEOLIED PARKET reinigt het geoliede parket

grondig en versterkt de bescherming.

Regelmatig onderhoud
� Verstuif de BLANCHON ONDERHOUDSOLIE op het ontstoft en schoon geoliede parket en veeg op met een schone en droge katoenen doek tot een

matte glans ontstaat. Deze bewerking verloopt gemakkelijker en sneller met een boenmachine met beige pad (als de vloer vuil is, kunt u een rode
pad gebruiken om de mechanische reiniging te versterken). Dit geeft een gelijkaardig effect als de spraymethode: het opglanzen gaat sneller en de
mechanische reiniging wordt versterkt.

� Betreedbaar: 4 tot 8 uur na het opboenen.
� Frequentie: als het uitzicht van het geoliede parket niet meer homogeen is.
� Als het parket zeer druk belopen wordt en het onderhoud met de spraymethode niet meer volstaat, het hele oppervlak afschuren met een rooster

120 of 150. Ontstoffen en vervolgens een laag EASY OILTM aanbrengen met de rol.
� Hoe regelmatiger en frequenter het onderhoud, hoe gemakkelijker het wordt.

N.B.: U kunt een parket lakken die is geïmpregneerd met EASY OILTM: de PARKETOLIE wordt volledig verwijderd door het blank schuren van het parket.
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TECHNISCHE GEGEVENS
TOEPASSING IMPREGNEREN VAN PARKET- EN PLANKENVLOEREN
HARSTYPE Urethaanolie
DICHTHEID 1.04 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
VISCOSITEIT BROOKFIELD (Stang 2, snelheid 100 tpm bij 20°C) 250 centipoises
REGLEMENTAIRE INFORMATIE Gevaarlijk. De voorzorgen naleven bij gebruik. Lees het betreffende Veiligheidsinformatieblad (VIB)

(beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)
SCHUURBAAR - BEDEKBAAR 8 tot 10 uur, afhankelijk van de temperatuur en de vochtigheidsgraad
BESTENDIGHEID TEGEN Plantaardige olie, alcohol 40°C, water, koffie, thee, inkt: RAS na 3 uur blootstelling
HUISHOUDPRODUCTEN (na 10 dagen droogtijd, volgens NF T 30053). Vermijd ammoniakhoudende producten.

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.
• 1ste passage: grove korrel (24, 30 of 36) om het parket blank te schuren en te

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

• 3e passage: fijne korrel (100 of 120) om de afwerking te vervolledigen.
• 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).


