
Geeft houtwerk,
lambriseringen,
meubelen en parket
een “verkleurd”,
“gepatineerd”,
“verouderd” effect

�

Snelle werking
op alle houtsoorten

�

Geurloos

�

Ideaal vóór
het aanbrengen
van SOLID’OILTM

of HARDWAXOLIE

�

Overschilderbaar
met alle traditionele
BLANCHON-oliën

�

Alle tinten kunnen
met elkaar worden
vermengd

�

Voor binnengebruik

�

DOEL EN PRESENTATIE
� Door de recentste houtkleur- en schakeringstechnieken toe te passen, geeft BLANCHON HOUTVEROUDERAAR het hout

een oude, “doorweekte” nuance, die het op vlothout doet lijken.
� Geurloos, snel aan te brengen op alle meubilair, parket, houtwerk, lambrisering enz. De beste resultaten worden

verkregen op heldere Europese houtsoorten, loofhout of harshoudend hout met sterke nerven.
� Door zijn groot gebruikscomfort is het product ideaal voor grote oppervlakken (vooral parket en houten vloeren). Zijn

veelzijdigheid maakt alle effecten mogelijk, van een eenvoudige positieve schakering tot marmerschakeringen.
� De HOUTVEROUDERAAR is overschilderbaar met alle traditionele oliën (in oplosbare fase) was en boenwas en is dus

ideaal voordat BLANCHON SOLID'OIL® of BLANCHON HARDWAXOLIE wordt aangebracht. Hij biedt zo eindeloze decoratie-,
“patinerings”- en “sfeer”-mogelijkheden.

� De HOUTVEROUDERAAR is verkrijgbaar in wit, kleurloos en 9 tinten: oude den, oude eik, alpenrots, as, gerookte aarde,
wengé, zilver, platina en vlasgrijs.

� N.B.: het WIT heeft geen positief karakter maar is noodzakelijk om pasteltinten te verkrijgen door het met positieve
kleuren te mengen. Het KLEURLOZE product is noodzakelijk om een te felle schakering af te zwakken zonder het
positieve effect te verliezen. Alle kleuren kunnen met elkaar vermengd worden, waardoor op eenvoudige wijze echte,
pastel- of “mises à la teinte” kunnen worden bekomen door eenvoudig mengen.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
� De HOUTVEROUDERAAR wordt op schoon en blank hout aangebracht.
� LAMBRISERING EN MEUBELS: het hout moet onbeschadigd, schoon en droog zijn, zonder sporen van oud vernis,

lazuurverf, verf, was of olie. Het nieuwe houtwerk moet opgeschuurd worden volgens het gewenste afwerkingsniveau.
Oud hout schuren of afbijten met BLANCHON GEBOUW AFBIJTMIDDEL 10' VLOEIBAAR of in GELVORM. Geen staalwol
gebruiken (gevaar voor corrosievlekken).

� PARKET: parketvloeren, houten vloeren en trappen blankschuren en polijsten (beitsen en verwijderen van was worden
afgeraden). 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).

� ADVIES VAN DE PROFESSIONAL: het effect van de HOUTVEROUDERAAR kan worden aangevuld of versterkt met
verschillende mechanische behandelingen (kleine inslagen, borstelen in de richting van de houtvezels, fijne strepen,
enz.) vóór het aanbrengen. Het maximale positieve effect wordt verkregen op hout waarvan het oppervlak in de richting
van de vezels geborsteld is (bronzen of roestvrijstalen borstel). Voor een zachter contrast moet het oppervlak
zorgvuldig ontkorreld worden.

� Zorgvuldig ontstoffen.

GEBRUIK EN AANBRENGEN
� Goed schudden voor en tijdens het gebruik.
� Vooraf testen op een weinig zichtbare plaats bij delicaat fineerhout of broze houtsoorten.
� Onverdund in een fijne laag aanbrengen (borstel, rol met korte haren) in de richting van het hout (het product

“uittrekken”).
� Geleidelijk aan het hout met een niet pluizende katoenen doek opwrijven (zie § Grote oppervlakken). Deze methode

geeft een perfect homogeen resultaat.
� N.B. : Na droging kunnen er nog altijd kleine retouches worden aangebracht om een tekort (met een lichtjes in de beits

gedrenkte doek) of een teveel (vochtige doek met kleurloze nuance) weg te werken.
� Voor een lichtere tint niet met water maar met kleurloze schakering verdunnen om een maximaal “positief” effect te

bewaren. Voor een pastelkleur de gewenste kleurschakering mengen met de “witte" schakering”. Voor een donkerdere
tint: een tweede laag aanbrengen.

Grote oppervlakken (parket)
� Om een homogeen effect op grote oppervlakken te verkrijgen, is het raadzaam een boenmachine met een witte of beige

pad te gebruiken. Breng de HOUTVEROUDERAAR aan zoals wordt aangegeven (zeker niet in plassen gieten!) en effen
deze geleidelijk met de boenmachine. Laat de doordrenkte pad niet op het verouderde parket liggen om elke
kleurafwijking te vermijden.

� Wanneer meerdere bussen gebruikt worden, is het aan te raden om deze in eenzelfde recipiënt te gieten vooraleer deze
te gebruiken.

Tips van de vakman
� Het gepatineerde uitzicht wordt sterk beïnvloed door de aanbrengingsmethode. Voor een homogeen uitzicht moet u

ervoor zorgen dat het product op een regelmatige manier wordt aangebracht en wordt afgeveegd zoals aangeduid. Om
“marmerschakeringen” te verkrijgen, regelmatig in de richting van de houtnerf aanbrengen en laten drogen zonder te
wrijven: het effect verschijnt geleidelijk naarmate het hout droogt en zal des te beter uitkomen naarmate de
aangebrachte laag dikker is (zie voorbeelden in de documentatie of www.blanchon.com).

� Belangrijk: de HOUTVEROUDERAAR is een positieve beits met reactief effect. De documentatie toont voorbeelden
die op verschillende houtsoorten werden uitgevoerd, aangebracht volgens verschillende methodes, die enkel ter
informatie gegeven worden. Om het eindresultaat met zekerheid te evalueren, brengt u best voor het begin van de
werkzaamheden op een onopvallende plek HOUTVEROUDERAAR en daarna de gekozen afwerking aan.

Reactieve tinten
Parket en houtwerk
Voor een beter contrast
van de nerven van
het hout
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TECHNISCHE GEGEVENS
DOEL VERGLAASBARE HOUTBEITS MET “POSITIEF EFFECT”
AFNOR-CLASSIFICATIE Geen
DICHTHEID 1,00 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
VISCOSITEIT 50 tot 150 centipoise (BROOKFIELD T2) naargelang de schakering
REGLEMENTAIRE INFORMATIE Zie het overeenkomstige Veiligheidsinformatieblad (VIB)

(beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)
ZONDER MENGEN Eencomponentproduct. Alle schakeringen kunnen met elkaar worden vermengd
BEDEKBAAR Minimaal 8 uur in normale omstandigheden

Bedekking met de gekozen afwerking
� Bedekken met de gewenste afwerking na minstens 8 uur.
� De beste resultaten worden verkregen door rechtstreeks te overschilderen met SOLID’OILTM (of HARDWAXOLIE).
� Bij een watergedragen olie (bijv. BLANCHON PARKETOLIE MILIEU) moet er bovenop de HOUTVEROUDERAAR een volle laag BLANCHON PRIM'HUILE®

worden aangebracht; waarschuwing: de schakering kan na deze beschildering wijzigen, daarom moet deze eerst getest worden.
� In ieder geval mag u de ondergrond pas ontkorrelen na het aanbrengen van de poriënvuller of van de eerste afwerkingslaag: rechtstreeks ontkorrelen

op de HOUTVEROUDERAAR kan kleurverschillen veroorzaken (het is zelfs aanbevolen om slechts te ontkorrelen met fijn schuurpapier vooraleer de
laatste afwerkingslaag wordt aangebracht). Bij het gebruik van SOLID'OILTM volstaat het om te boenen met de boenmachine om de oneffenheid van
het hout weg te werken.

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.
- Na gebruik de verpakking goed sluiten.
- Restanten niet in de riolering lozen.
- Lege verpakking in het containerpark afleveren.

DROOGTIJD EN OVERSCHILDERBAARHEID
In normale gebruiksomstandigheden:
� Droogtijd “stofvrij”: ongeveer 30 minuten.
� Droogtijd “bedekbaar”: minimaal 8 uur (met de handrug controleren of alles perfect droog is).
� Nooit rechtstreeks de HOUTVEROUDERAAR ontkorrelen om geen kleurverschillen te veroorzaken. Geen metalen voorwerpen (gereedschap) in contact

laten komen met het verouderde hout tijdens het drogen.

VERBRUIK
� 15 m2 per liter per laag, naargelang het beoogde effect en de houtsoort.

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

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 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 (100 of 120) om de afwerking af te maken.
• 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).


