
Geurloos

�

Sneldrogend

�

Zeer goede hechting

�

Siliconenvrij

�

Speciaal voor
binnengebruik

�

DOEL EN PRESENTATIE
� De geurloze BLANCHON PARKETVOEG is een acrylvoegkit bestemt voor het opvullen van spleten, verbindingsvoegen

tussen parket en plinten voor massief hout, gemelamineerde vloeren of laminaat.
� PARKETVOEG is siliconenvrij en kan gelakt of geschilderd worden na volledige polymerisatie.
� Maximale rek: 15%.
� Waterbestendig na uitharding.
� Uitsluitend voor binnengebruik; enkel binnen gebruiken; niet geschikt voor "scheepsdekvoegen” noch voor het opvullen

van de tussenruimte van traditioneel parket.
� Bestaat in 5 tinten: eik, middeneik, donkere eik, spar, grijs.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
� Het hout moet onbeschadigd, schoon en droog zijn, zonder resten van oude lak, kit, verf, olie of andere vettige of

harshoudende stoffen (indien nodig afschuren of afbijten met BLANCHON GEBOUW AFBIJTMIDDEL 10’ VLOEIBAAR of in
GELVORM).

� Exotisch of harshoudend hout indien nodig ontvetten met BLANCHON VERDUNNER SYNTILAC® of met aceton. Aangetast
hout moet afgekrabd, gereinigd en daarna met een aangepast product behandeld worden.

� De voorgelakte parketten en de plinten moeten schoon en droog zijn, zonder sporen van lijm of andere bekledingen die
de hechting van de PARKETVOEG op de ondergrond zouden kunnen wijzigen.

� Zorgvuldig ontstoffen.

GEBRUIK EN AANBRENGEN
� Gebruiksklaar.
� Aanbrengen bij een temperatuur tussen 12°C 30°C en een relatieve luchtvochtigheid lager dan 85% (overeenkomstig de

geldende Technische Fiche); niet aanbrengen op hout met meer dan 10% vochtigheid. Enkel gebruiken in goed
geventileerde ruimten.

� Maximale opvulbreedte: 20 mm. Maximale diepte: 5 mm.
� Tijdens het aanbrengen is het belangrijk om het product zo dicht mogelijk bij het op te vullen gat te injecteren

(enkele mm).

Reinigen van het gereedschap
� Onmiddellijk na gebruik, droog of met de VERDUNNER SYNTILAC®.
� Bescherm het milieu:

- De droge stof mag daarna gewoon in de vuilnisbak worden geworpen.
- Verpakking goed sluiten na gebruik.
- Lege verpakking in het containerpark afleveren.
- Restanten niet in de riolering lozen.

DROOGTIJD
� Droogtijd aan het oppervlak: ongeveer 20 minuten.
� Droogtijd “bedekbaar”: 24 uur.

BEWARING
� Bewaren in de oorspronkelijke ongeopende verpakking op een droge en koele plaats (na opening snel gebruiken en na

gebruik snel de verpakking goed afsluiten).
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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.
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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
TOEPASSING OPVULLEN VAN SPLETEN, VERBINDINGSVOEGEN TUSSEN PARKET EN PLINTEN
HARSTYPE Acryl
AFNOR-CLASSIFICATIE Familie IV, klasse 3
REGLEMENTAIRE INFORMATIE Zie het overeenkomstige Veiligheidsinformatieblad (VIB)

(beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)
ZONDER MENGEN Eencomponentproduct
CONSISTENTIE Kit
DROOGTIJD AAN HET OPPERVLAK Ongeveer 20 min. bij 20°C
BEDEKBAAR Na 24 uur, in normale gebruiksomstandigheden


