
Beschermende film

�

Laat de vloer opnieuw
glanzen

�

Glijdt niet: gladheid
getest volgens
NF EN 13036-4

�

Behoudt het originele
uitzicht van
drukbelopen gelakte
parketvloeren

�

Verwijdert
microkrassen

�

Snel opnieuw
betreedbaar

�

DOEL EN PRESENTATIE
� BLANCHON POLISH PROTECTOR combineert de hardheid van gemetalliseerde acrylharsen met de soepelheid van

polyethyleenwas voor de duurzame bescherming en verfraaiing van gelakte parketvloeren.
� De POLISH PROTECTOR vormt een beschermende film weer een uniform uitzicht geeft aan doffe en versleten gelakte

parketvloeren, en laat de lak langer meegaan.
� De film voorkomt de aanhechting van vuilsporen en beschermt tegen zwarte sporen en veelvuldige betreding.
� De POLISH PROTECTOR vergeelt niet en schilfert niet.
� Glijdt niet.
� De POLISH PROTECTOR is een witte vloeistof, die na droging perfect doorzichtig wordt.

ONDERGRONDEN
� De POLISH PROTECTOR is compatibel met alle parketlakken* (ter plaatse of in de fabriek afgewerkt). Hij is ook geschikt

voor laminaat- en kunststofvloeren: eerst uittesten op een weinig zichtbare plek en pas daarna het hele oppervlak
behandelen.
*Op voorgelakt parket waarvan het hout zeer wateraantrekkend kan zijn (beuk...), eerst een test uitvoeren.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
� Vóór elke metallisatie moet de vernislaag droog en minstens 10 dagen uitgehard zijn.
� Het parket moet proper zijn: schoonmakenmet BLANCHON CLEANER LISABRIL® of grondig schoonmakenmet verdunde

BLANCHON POLISH REMOVER en vervolgens tweemaal afspoelen met proper water met licht bevochtigd materiaal.
� POLISH PROTECTOR wordt aangebracht op een droge, schone, vetvrije ondergrond.
� Belangrijk: een parketvloer mag nooit nat worden gemaakt; gebruik enkel licht bevochtigd reinigingsmateriaal dat

u eerst goed hebt uitgewrongen.

GEBRUIK EN AANBRENGEN
� De POLISH PROTECTOR PUUR in een of twee lagen aanbrengen met een goed uitgewrongen microvezeldoek,

sponsborstel of dweil.
� 1 uur laten drogen tussen twee lagen, om de polymerisatie diep te laten doordringen.

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.
- 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.

DROOGTIJD EN BELOOPBAARHEID
� Droogtijd “stofvrij”: 15 minuten.
� Droogtijd “bedekbaar”: 1 uur in normale omstandigheden.
� Betreedbaar: 1,5 uur.

VERBRUIK
� 50 m2 per liter per laag.

ONDERHOUD EN RENOVATIE
� Normale reiniging: stofzuiger, bezem, wollen doek. Af en toe met verdunde CLEANER LISABRIL® vochtig borstelen, met

goed uitgewrongen materiaal. Producten met ammoniak, schuurmiddelen of siliconen vermijden.
� De POLISH PROTECTOR kan eenvoudig worden onderhouden: occasioneel, naargelang het verkeer, een laagje POLISH

PROTECTOR aanbrengen om het oppervlak onberispelijk te houden.

Beschermt en
verfraait glanzende
en gesatineerde
gelakte parketvloeren

Polish Protector
Satijn



Polish Protector Satijn

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 BESCHERMINGENRENOVATIE VANGLANZENDEENGESATINEERDEGELAKTEPARKET- ENKUNSTSTOFVLOEREN
HARSTYPE Acrylharsen met metallieke verbinding
AFNOR-CLASSIFICATIE Familie I, klasse 7b
DICHTHEID 1,027 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
REGLEMENTAIRE INFORMATIE Lees het betreffende Veiligheidsinformatieblad (VIB)

(beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)
pH 8,5
BESTENDIGHEID TEGEN HUISHOUDELIJKE De POLISH PROTECTOR is gevoelig voor alkalische detergenten. Gebruik geen alkalische
PRODUCTEN reinigingsproducten voor het onderhoud, maar wel CLEANER LISABRIL®
BEWARING Vorstvrij bewaren (opgelet bij bewaring in voertuigen)

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.


