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DOEL EN PRESENTATIE
� BLANCHON HOUTBEITS is een geurloze waterverdunbare eencomponent aqua-polyurethaanbeits.
� Het zeer grote aanbrengingsgemak maakt het ideaal voor grote oppervlakken, in het bijzonder voor parket.
� De HOUTBEITS kan binnenshuis worden gebruikt op alle parket, houtwerk, meubelen en lambriseringen van elke

houtsoort (raadpleeg ons voor zeldzame houtsoorten).
� De HOUTBEITS laat alle gewenste decoraties toe en is verkrijgbaar in 9 houttinten: heldere eik, middeneik, donkere eik,

rustieke eik, mahonie, notelaar, kerselaar, wengé en teak, en in 5 kleuren: wit, zwart, vlasgrijs, asgrauw en oude eik.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
� De HOUTBEITS wordt aangebracht op schoon hout, vrij van was-, vernis-, lak- en verfsporen, enz.
� Het parket gladpolijsten (cf. BIJLAGE).
� Indien er ruimte tussen de voegen zit, vooraf BLANCHON VOEGENKIT VOOR HOUT aanbrengen om oververven te

vermijden (raadpleeg de Technische Fiche van dit product).
� Het nieuwe houtwerk zorgvuldig ontkorrelen om een zo glad mogelijk oppervlak te verkrijgen.
� Oud houtwerk afbijten (BLANCHON GEBOUW AFBIJTMIDDEL 10' VLOEIBAAR of in GELVORM) of schuren.
� Geen staalwol gebruiken (gevaar voor corrosievlekken).

GEBRUIK EN AANBRENGEN
� Goed schudden voor gebruik.
� Egaal aanbrengen met borstel, spalter, rol (korte haren) of katoenen vod door te werken in de richting van het hout en

de beits te “trekken”. Wanneer u het werk herneemt, bewerkt u de boven elkaar liggende lagen beits met een niet
"opnieuw beladen" materiaal zonder te veel nadruk (maximale hernemingstijd: 5 tot 10 minuten).

� Naarmate het werk vordert, het hele oppervlak met een niet-pluizende katoenen doek pluist opnemen (zie § Grote
oppervlakken). Deze methode geeft een perfect homogeen resultaat.

� HOUTBEITS kan aangebracht worden onder de vormwaarop het geleverd is of kanmet water verdund worden omminder
uitgesproken schakeringen te verkrijgen. Bij verstuiving moet de vorming van nevel vermeden worden.

� N.B. : Na droging kunnen er altijd plaatselijke verbeteringen uitgevoerd worden om een tekort of teveel te effenen met
een doek waarop een beetje beits zit of gewoonweg met een vochtige doek.

� Behalve de 3 grijstinten (vlasgrijs, asgrauw, oude eik), waarvan de specifieke kleuren niet kunnen worden veranderd,
zijn alle mengingenmogelijk, zodat u een oneindig gamma pastelkleuren kanmaken door eenvoudigweg een felle kleur
aan het wit toe te voegen.

� Voor pastelkleuren worden de volgende verhoudingen aanbevolen: van 100 delen wit + 1 deel felle kleur (voor heldere
pastelkleuren) tot 100 delen wit + 10 delen felle kleur (voor uitgesproken pastelkleuren).

� Vooraf testen op een weinig zichtbare plaats bij delicaat of breekbaar fineer.
� Belangrijk: de tint van de HOUTBEITS kan variëren na bedekking door de poriënvuller of gekozen afwerking. Het is

erg belangrijk om vooraf een test te doen om het eindresultaat te beoordelen.
� Bedekken met de gewenste afwerking na 8 uur droging: BLANCHON lak, vernis, olie of was. Bij een AQUA-afwerking een

laag BLANCHON PRÉPLAST® PORIËNVULLER of BLANCHON PORIËNVULLER GEURARM aanbrengen om het uitzicht van de
HOUTBEITS te fixeren.

Grote oppervlakken (parket)
� Voor de grote oppervlakken moet er een boenmachine gebruikt worden die voorzien is van een witte of beige pad. De

HOUTBEITS met de borstel of de rol aanbrengen en effenen met de boenmachine (als de kleur droog is, lichtjes
verdunnen met een verstuiver vol water of HOUTBEITS).

� Belangrijk: De met HOUTBEITS doordrenkte pad niet op het gebeitste parket laten rondslingeren om elk
kleurverschil te vermijden.

� In ieder geval ontkorrelen vóór laatste laklaag. De tint of de eerst aangebrachte laag (poriënvuller of afwerking)
ontkorrelen kan kleurverschillen veroorzaken.

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.

Voor parket,
meubelen, houtwerk
en werkvlakken

Houtbeits
vóór het lakken
of vernissen
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TECHNISCHE GEGEVENS
TOEPASSING LAKBARE HOUTBEITS
HARSTYPE Aqua-polyurethaan in waterige fase
AFNOR-CLASSIFICATIE Familie 1, klasse 7b2
DICHTHEID 1,00 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
VISCOSITEIT Ongeveer 30 seconden, naargelang de tinten (CA 2,5 bij 20°C)
REGLEMENTAIRE INFORMATIE Zie het overeenkomstige Veiligheidsinformatieblad (VIB)

(beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com) Gevaarlijk.
ZONDER MENGEN Eencomponentproduct
BEDEKBAAR Minimaal 8 uur in normale omstandigheden

DROOGTIJD EN OVERSCHILDERBAARHEID
In normale gebruiksomstandigheden:

� Droogtijd “stofvrij”: 15 tot 30 minuten.
� Droogtijd “bedekbaar”: minimaal 8 uur.
� Geen metalen voorwerpen (gereedschap) in contact laten komen met het gebeitste hout tijdens het drogen.

VERBRUIK
� Verbruik bij benadering: 15 m² per liter per laag, naargelang de houtsoort en de gewenste kleurschakering.

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

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 (80 of 100) 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 (120 of 150) 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).


