
Geurloos

�

Vlekwerend

�

Kleurloos,
niet vergelend

�

Voor buitengebruik
Voor binnengebruik

�

DOEL EN PRESENTATIE
� BLANCHON STEENVERNIS - BAKSTEENVERNIS vergeelt niet en is ontwikkeld met het oog op de bescherming van poreuze

minerale ondergronden.
� De STEENVERNIS - BAKSTEENVERNIS is geurloos, eenvoudig in gebruik en beschikbaar in 2 kleurloze tinten: satijn en

mat, om de natuurlijke kleuren te verfraaien en te behouden.

Voor buiten- en binnengebruik
� STEENVERNIS - BAKSTEENVERNIS beschermt, voorkomt vlekken en vergemakkelijkt het onderhoud van niet-gevoegde

klinkers.
� Doet metselwerk in interieurs beter tot zijn recht komen.
� STEENVERNIS - BAKSTEENVERNIS is geschikt voor kunstmatige of natuurstenen, bakstenen en briketten, niet-gevoegde

klinkers, poreuze niet-geboende of niet-geoliede terracottategels, beton, enz.
� Enkele voorbeelden: terrassen, scheidingsmuurtjes, gangpaden, muren, enz.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
� STEENVERNIS - BAKSTEENVERNIS aanbrengen op schoon en droog materiaal, ontdaan van sporen van vuil, vet, verf,

aarde en mos.
� Indien nodig oude verflagen verwijderen met BLANCHON GEBOUW AFBIJTMIDDEL 10’ VLOEIBAAR of in GELVORM of zeer

grondig schoonmaken met de hogedrukspuit en een aangepast schoonmaakmiddel.
� Altijd zorgvuldig naspoelen, laten drogen en stofvrij maken vóór gebruik.
� Na droging de reactie van het oppervlak controleren met de “waterdruppeltest”: een kleine hoeveelheid water moet snel

geabsorbeerd worden.

GEBRUIK EN AANBRENGEN
� Zonder mengen, gebruiksklaar.
� De verpakking goed schudden vóór gebruik. Niet gebruiken bij minder dan 12°C. Enkel gebruiken in goed geventileerde

ruimten.
� Aanbrengen in 2 lagen met een penseel, borstel of (goed uitgewrongen) rol voor grote oppervlakken. Op niet-gevoegde

klinkers volstaat 1 laag.

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
� Droogtijd “stofvrij”: 1 uur.
� Droogtijd “bedekbaar”: 2 uur in normale gebruiksomstandigheden. Niet aanbrengen onder 12°C.
� Droogtijd: 24 uur.
� Na 24 uur is het vernis voor 80% uitgehard en kan het oppervlak weer betreden worden. Probeer de eerste dagen echter

zo voorzichtig mogelijk te zijn om het vernis volledig te laten verharden. Niet afdekken (beschermingsdoeken), geen
tapijten op de grond leggen tijdens de eerste 10 dagen na het aanbrengen.

VERBRUIK
� 12 m2 per liter per laag.

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

RENOVATIE
� STEENVERNIS - BAKSTEENVERNIS laat zich renoveren met zichzelf. Het oppervlak ontkorrelen (korrel 120), daarna

zorgvuldig ontstoffen en de nieuwe laag aanbrengen.

Bescherming,
waterafstotend
maken, decoratie

Steenvernis -
Baksteenvernis



Steenvernis - Baksteenvernis
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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
DOEL BESCHERMING, WATERAFSTOTEND MAKEN EN DECORATIE VAN POREUZE MINERALE ONDERGRONDEN
HARSTYPE Acryl in waterige fase
AFNOR-CLASSIFICATIE Familie 1, klasse 7b2
DICHTHEID 1,00 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
VISCOSITEIT 180-230 centipoise (BROOKFIELD T2)
REGLEMENTAIRE INFORMATIE Zie het overeenkomstige Veiligheidsinformatieblad (VIB)

(beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)
BEDEKBAAR 2 uur
BESTENDIGHEID TEGEN HUISHOUDELIJKE Plantaardige olie, alcohol 40°C, water, koffie, thee, inkt: niets te melden
PRODUCTEN (na 20 dagen droogtijd volgens NFT 30053)

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.


