
Verwarmt de
natuurlijke kleur
van het hout

�

Sneldrogend

�

Aanbevolen
op harsrijk parket

�

Ideaal op exotisch
houtsoort

�

Blokkeren
van kleuren

�

DOEL EN PRESENTATIE
� BLANCHON PORIËNVULLER PRÉPLAST onderscheidt zich van klassieke poriënvullers (op cellulosebasis) door de zeer

hoge kwaliteit van zijn harsen. Deze harsen bezitten een zeer grote hardheid en een buitengewone polierbaarheid, ze
kunnen de meeste BLANCHON-afwerkingen bedekken:
- BLANCHON eencomponentparketlak: OCÉANIC®, PARKET-TRAPPENVERNIS Gelformule, MILIEU, RA AQUA, VP,
- Tweecomponentenparketlak SVP AQUA,
- BLANCHON Houtvernis: GEL-VERNIS-WAS, EXP en BOOTVERNIS,
- Was en boenwas,
- enz.

� Door de korte droogtijd van PORIËNVULLER PRÉPLAST kan men al zeer snel na het opbrengen schuren, wat een
aangename tijdswinst oplevert. Het werk wordt nog vergemakkelijkt doordat PORIËNVULLER PRÉPLAST® de poriën van
het hout heel weinig opricht

� PORIËNVULLER PRÉPLAST® zorgt voor optimale hechting van parketlakken op exotisch hout (vaak vette houtsoorten)
en op parketten die voorheen behandeld zijn met was, boenwas of olie.

� Het gebruik van PORIËNVULLER PRÉPLAST is ook aanbevolen voor het behoud van een zo helder mogelijke tint van het
hout (voorkomt verkleuringsreacties van bepaalde parketlakken op grenenhout, pitchpine en vurenhout en op harsrijke
houtsoorten in het algemeen) of op gebeitst parket (zie § BEITSEN).

� Voordat men parket in de was zet, biedt een behandeling met PORIËNVULLER PRÉPLAST® een betere bescherming van
het parket en vergemakkelijkt het werk.

� PORIËNVULLER PRÉPLAST wordt aanbevolen om “scheepsdek”-voegen te isoleren vóór elke afwerking.
� Kleurloos uitzicht.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
� PORIËNVULLER PRÉPLAST® enkel aanbrengen op door polijsten geëffend en blank geschuurd hout (beitsen en

verwijderen van was worden afgeraden); cf. BIJLAGE), op geschuurd en stofvrij, proper en droog parket, vrij van sporen
van reinigingsmiddelen, vet, was, boenwas, polish of lijnolie (of andere specifieke oliën).

� Het parket moet perfect droog en schoon zijn: in het algemeen, vochtigheidsgraad <10%; raadpleeg de geldende
Technische Fiche (gebruik geen detergenten, kleurverlichter, bleekmiddelen of parketreiniger).

� Daarna zorgvuldig ontstoffen.
� Op gelijmd parket wordt het gebruik van BLANCHON VOEGENKIT VOOR HOUT aanbevolen voor een “kleurechte” opvulling.

Behandeling tegen insecten
� Indien nodig een aangepast behandelingsproduct gebruiken.

Beitsen
� Het geschuurde parket (“blank geschuurd” hout) kan gebeitst worden met BLANCHON AQUATEINTE® 2K, BLANCHON

HOUTBEITS speciaal parketleggers of BLANCHON HOUTVEROUDERAAR (positieve tinten). Na droging een laag
PORIËNVULLER PRÉPLAST aanbrengen om de beits te “blokkeren”.

� Gebruik geen lazuurverf.

GEBRUIK EN AANBRENGEN
� Zonder mengen, gebruiksklaar. Geen verdunning nodig onder normale omstandigheden.
� Goed schudden voor gebruik.
� Niet aanbrengen onder 12°C. Enkel gebruiken in goed geventileerde ruimten.
� Aanbrengen met een borstel, rol (met kort haar), in een regelmatige en volle laag.
� De laag na droging ontkorrelenmet fijne korrel om kleine oneffenheden van het hout te verwijderen. Het stof zorgvuldig

opzuigen.
� De gekozen afwerking aanbrengen (in 2 lagen wanneer het om lak gaat).

Reinigen van het gereedschap
� Onmiddellijk na gebruik met BLANCHON VERDUNNER SYNTILAC®.
� Zorgvuldig afsluiten na gebruik. Restanten niet in de riolering lozen.

DROOGTIJD
� Droogtijd “stofvrij”: ongeveer 15 minuten.
� Droogtijd “schuurbaar/bedekbaar”: 45 minuten in normale omstandigheden.
� De deklaag met de gekozen lak moet binnen 48 uur worden aangebracht.

Universele
primer vóór
alle afwerkingen

Poriënvuller Préplast
Voorbereiding en poriënvulling
van hout vóór afwerking



Poriënvuller Préplast

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.

VERBRUIK
� 10 m2 per liter per laag.

BEWARING
� Vorstvrij bewaren (opgelet bij bewaring in voertuigen).
� Zorgvuldig afsluiten na gebruik.
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TECHNISCHE GEGEVENS
DOEL HOOGWAARDIGE PORIËNVULLER VOOR DE VOORBEREIDING
HARSTYPE Synthetisch
AFNOR-CLASSIFICATIE Familie 1, klasse 5b/7
DICHTHEID 0,89 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
VISCOSITEIT 160 centipoise (BROOKFIELD T2)
REGLEMENTAIRE INFORMATIE Zie het overeenkomstige Veiligheidsinformatieblad (VIB)

(beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)
BEDEKBAAR 45 minuten naargelang de temperatuur en de vochtigheidsgraad (door de lak binnen 48 uur)

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 afwerkenmet 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).


