
Natuurlijk mat uitzicht
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Stofwerend
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Uitstekend herstellend
vermogen
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Speciaal voor druk
verkeer

�

Gebruiksklaar

�

DOEL EN PRESENTATIE
� BLANCHON ONDERHOUDSOLIE is ideaal voor het onderhoud van alle traditionele BLANCHON olie: HARDWAXOIL,

PARKETOLIE, SOLID’OILTM, EASY OIL, en in de fabriek geolied parket.
� De ONDERHOUDSOLIE beschikt over een sterk herstellend vermogen. De ONDERHOUDSOLIE dringt diep door in massief

hout (parket, plankenvloeren), fineer of kurk, voor een duurzame bescherming, en bewaart tevens het natuurlijke
aspect en de soepelheid van het hout. Voor binnengebruik.

� De ONDERHOUDSOLIE herstelt snel en gemakkelijk elk geolied parket (traditionele olie) en geeft een natuurlijk mat en
egaal aspect zonder boenen.

� De ONDERHOUDSOLIE heeft de aangename en discrete geur van natuurwas en is gemakkelijk aan te brengen op alle
courant gebruikte houtsoorten die vooraf geolied zijn.

� De ONDERHOUDSOLIE is verkrijgbaar in 3 tinten: Natuurlijk voor licht of ongebeitst hout, Wit voor wit (of lichtgrijs)
geolied parket en Houttinten voor exotisch hout of donker geolied parket.
De tint Natuurlijk is ook verkrijgbaar als verstuiver.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
� Wij raden aan om de ONDERHOUDSOLIE aan te brengen op een zuivere en droge vloer: op voorhand zorgvuldig ontstoffen

(bezem, stofzuiger...) is altijd aan te bevelen.
� Eventuele vlekken en krassen zijn gemakkelijk te verwijderen met BLANCHON LAGOON®, NATUURLIJKE ZEEP of

POWERFUL CLEANER (goed uitgewrongen en niet-druipend materiaal). Belangrijk: 15 dagen wachten voor de eerste
interventie, zodat de olie perfect tot in de kern droogt.

� Vlekken, hardnekkig vuil of strepen worden met een fijn schuurmiddel verwijderd. Op die plekken wordt de vloer
doordrenkt met HARDWAXOIL, PARKETOLIE, EASY OIL of SOLID’OILTM.

� N.B.: raadpleeg de bijgevoegde gebruikelijke reinigingsmethode voor met olie of hardwaxoil behandeld parket (op de
volgende pagina).

� Belangrijk: op met HARDWAXOIL, PARKETOLIE of SOLID’OILTM gebeitst of gekleurd hout zal de verkregen houttint
veranderen naarmate het hout min of meer druk belopen wordt. Het onderhoud moet met zorg en regelmatig worden
uitgevoerd voor een perfect en duurzaam decoratief en beschermend effect.

GEBRUIK EN AANBRENGEN
� De ONDERHOUDSOLIE is klaar voor gebruik. Goed schudden voor gebruik maar niet verdunnen. Het product regelmatig

mengen tijdens het gebruik. Gebruik de onderhoudsolie niet bij een temperatuur onder 12°C. Enkel gebruiken in goed
geventileerde ruimten.

� Strijk de ONDERHOUDSOLIE regelmatig in een heel dunne laag uit met een katoenen doek, een microvezelborstel of een
aanbrengborstel, altijd met het hout mee zonder overdiktes. Laten drogen.

� U kunt eveneens BLANCHON ONDERHOUDSOLIE verstuiven in een zeer fijne laag en met een schone katoenen doek
opnemen (beweging met het hout mee) zonder overdiktes. Laten drogen. Om deze handeling te vergemakkelijken, met
kleine oppervlakten werken. Gerichte en gelokaliseerde retouches kunnen rechtstreeks met een katoenen vod worden
geïmpregneerd en geboend.

� Om de patine van uw geolied parket te egaliseren, kunt u bij het aanbrengen boenen met een boenmachine die
uitgerust is met een beige of witte pad (of een witte katoenen vod).

� De frequentie van dit onderhoud is afhankelijk van het gebruik van de ruimten; het wordt aanbevolen om druk belopen
plaatsen regelmatig te behandelen (doorgangen, stoelpoten, enz.).

� Hoe regelmatiger en frequenter het onderhoud met de ONDERHOUDSOLIE, hoe gemakkelijker het wordt.

Reinigen van het gereedschap
� Het gereedschap onmiddellijk na gebruik reinigen met VERDUNNER GEURARM BLANCHON.
� Doeken, pads en gereedschap onmiddellijk na gebruik met water reinigen (risico op zelfontbranding van in olie

gedrenkt materiaal). De met olie doordrenkte doeken en pads niet weggooien zonder ze in water te hebben gereinigd.
� Na elk gebruik van de verstuiver moet u deze losschroeven en wat water verstuiven om te voorkomen dat de buizen

verstopt raken.
Droog het gereedschap alvorens het terug te plaatsen.
� Zorgvuldig afsluiten na gebruik. Restanten niet in de riolering lozen.

DROOGTIJD EN BELOOPBAARHEID
� Droogtijd: Ongeveer 6 uur bij 20°C.
� Gebruik van de lokalen: 12 tot 24 uur na aanbrengen.

VERBRUIK
� 35 m2 per liter per laag.

Speciaal ontwikkeld
voor het onderhoud
van alle traditionele
olie
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TECHNISCHE GEGEVENS
DOEL ONDERHOUD VOOR PARKET EN VLOEREN DIE MET HARDWAXOIL, PARKETOLIE, SOLID’OILTM

DOORDRENKT ZIJN EN VOOR IN DE FABRIEK GEOLIED PARKET
HARSTYPE Oliën
AFNOR-CLASSIFICATIE Familie 1, klasse 2b
DICHTHEID 0,84 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
VLOEIBAARHEID 35 seconden (CA 4 bij 20°C)
REGLEMENTAIRE INFORMATIE Zie het overeenkomstige Veiligheidsinformatieblad (VIB)

(beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)
BESTENDIGHEID TEGEN HUISHOUDELIJKE Plantaardige olie, aceton, alcohol 40°C, water, koffie, thee, inkt: RAS
PRODUCTEN (na 20 dagen droogtijd volgens NF T 30053)

BIJLAGE 1: NORMALE REINIGING VAN EEN GEOLIED OF MET HARDWAXOIL BEHANDELD PARKET
• Vochtig bezemen met BLANCHON NATUURLIJKE ZEEP VOOR GEOLIED PARKET, verdund tot 250 ml per 10 liter water, of met BLANCHON LAGOON®.
• Bewerk de achtereenvolgende zones en spoel 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 belopen ruimten. NATUURLIJKE ZEEP VOOR GEOLIED PARKET reinigt het parket grondig en versterkt de

bescherming.
• Geen water laten staan op een geolied of met Hardwaxoil behandeld parket.

BIJLAGE 2: RENOVATIE
• PLAATSELIJK RENOVEREN: kan worden uitgevoerd op zwaar beschadigde plaatsen (brandplekken van sigaretten, stoten...) : ontboenen om de schade te verwijderen,

vervolgens opnieuw impregneren. Dit is een van de grootste voordelen van een geolied of met Hardwaxoil behandeld parket.
• GRONDIG RENOVEREN: een parket dat onvoldoende frequent werd behandeld in verhouding tot het gebruik ervan, kunt u een algemene schuurbeurt geven met een
boenmachine voorzien van een schuurrooster (bv. korrel 120). Vervolgens een laag pure HARDWAXOIL, PARKETOLIE of SOLID’OILTM aanbrengen (borstel, spalter, kortharige
roller of spraymethode). Zorgvuldig opboenen met de hand of de machine.


