
INNOVATIE Air Protect®:
absorbeert de
formoluitstoot

�

Voor binnengebruik

�

Geurloos

�

Sneldrogend

�

Hoge weerstand

�

Uitzonderlijk dekkend
vermogen

�

Uitzicht van geboend
hout

�

EUROPEES ECOLABEL
EU Ecolabel:
FR/044/011

�

DOEL EN PRESENTATIE
� De thixotropische aqua-polyurethaanharsen zorgen voor een echte GEURLOZE GEL die vloeibaar wordt door hem te

bewerken met een penseel. Zodra hij aangebracht is, krijgt BLANCHON GEL-VERNIS-WAS GEBOEND HOUT zijn
oorspronkelijke viscositeit terug en "spreidt" hij zich perfect.

� De technische prestaties en formulering voldoen aan de strengste milieuvereisten.
� Dankzij deze gelstructuur vergemakkelijkt de GEL-VERNIS-WAS GEBOEND HOUT het vernissen van verticaal en moeilijk

bereikbaar houtwerk: plafonds, balken, lambriseringen, friezen, enz.
� De verrijkte formule absorbeert tot 80% van de met een formoluitstoot van de ondergrond.
� Prachtig uitzicht van geboend hout
� Beschikbaar als kleurloos en in 4 houttinten: heldere eik, midden eik, vergulde eik, donkere eik en 1 decoratieve tint:

parelgrijs.
De milieufiche van de GEL-VERNIS-WAS GEBOEND HOUT werd op de website www.déclaration-environnement.gouv.fr geplaatst en kan worden geraadpleegd op
onze website www.blanchon.com

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
� GEL-VERNIS-WAS GEBOEND HOUT gebruiken op schoon en droog hout, vrij van sporen van vernisschilfers of oude

verflagen.
� Indien nodig oude of beschadigde afwerkingen verwijderen met BLANCHON GEBOUW AFBIJTMIDDEL 10’ VLOEIBAAR of in

GELVORM.
� Op oude vernislagen, de slecht hechtende delen verwijderen en alle oppervlakken zorgvuldig opschuren (fijn

schuurpapier).
� Indien nodig een aangepast behandelingsproduct gebruiken.
� In zeer vochtige kamers (bv. badkamers) zal het aanbrengen van een vernislaag op de achterkant van de friezen

voorkomen dat deze vervormen.
� In ieder geval goed ontstoffen alvorens het product aan te brengen.

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

(hout-, kleur- of pasteltinten), BLANCHON HOUTVEROUDERAAR (positieve tinten). In dat geval na droging van het
verfproduct een laag BLANCHON PORIËNVULLER PRÉPLAST® aanbrengen om de kleur te fixeren.

� Gebruik geen lazuurverf.

Poriënvuller vóór het vernissen
� De AQUA PORIËNVULLER zorgt ervoor dat het parket met een perfect gebruikscomfort volledig geurloos gevernist wordt.
� De PORIËNVULLER PRÉPLAST® is bijzonder aanbevolen voor vroeger geboend of in boenwas gezet of geolied hout of op

gebeitst hout (zie § BEITSEN).

GEBRUIK EN AANBRENGEN
� GEL-VERNIS-WAS GEBOEND HOUT is gebruiksklaar, niet verdunnen.
� De verpakking goed schudden vóór gebruik. Een parket niet lakken bij een temperatuur onder 12°C en een relatieve

luchtvochtigheid van meer dan 85% (overeenkomstig de geldende Technische Fiche); niet aanbrengen op hout met
meer dan 10% vochtigheid. Enkel gebruiken in goed geventileerde ruimten.

� GEL-VERNIS-WAS GEBOEND HOUT laat zich zeer gemakkelijk aanbrengen met penseel of borstel, in 3 gelijkmatige en volle
lagen. Aanbrengen met een pistool wordt afgeraden.

� Het is aanbevolen om het oppervlak tussen twee lagen door lichtjes op te schuren (polijsten) met de hand, daarna
stofvrij te maken. Geen staalwol gebruiken.

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

- Vermijd verspilling: schat de hoeveelheid parketlak die u denkt nodig te hebben.
- Sluit niet-gebruikte vernis goed af voor hergebruik.
- Het hergebruik van parketlak kan het milieueffect van de producten tijdens hun levenscyclus aanzienlijk verminderen
- 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.
- Informeer u bij de lokale overheid naar de modaliteiten voor verwijderen en inzamelen.
- Restanten niet in de riolen gieten.

Reinigende
formule in gelvorm
voor binnenhout

Gel-vernis-was
geboend hout



Gel-vernis-was geboend hout

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 ALLE VERNISWERK OP BINNENHOUTWERK
HARSTYPE Thixotroop polyurethaan in waterige fase
AFNOR-CLASSIFICATIE Familie 1, klasse 7b2
DICHTHEID 1,02
VISCOSITEIT 2000 centipoise
REGLEMENTAIRE INFORMATIE Zie het overeenkomstige Veiligheidsinformatieblad (VIB)

(beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)
SCHUURBAAR - BEDEKBAAR 3 uren, in normale omstandigheden
SCHOKBESTENDIGHEID 50 cm (boorkop van 400 g) (volgens NF T 30039)
KRASBESTENDIGHEID Potlood 6H

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 “stofvrij”: ongeveer 30 minuten.
� Droogtijd “schuurbaar/bedekbaar”: 3 uur in normale omstandigheden.
� Droogtijd “tot in de kern”: 48 uur in normale omstandigheden.

VERBRUIK
� 12 m2 per liter per laag.

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

ONDERHOUD EN RENOVATIE
� GEL-VERNIS-WAS GEBOEND HOUT laat zich renoveren met zichzelf. Eerst zorgvuldig ontkorrrelen en ontstoffen, vervolgens 1 laag aanbrengen.


