
Mat, niet
weerkaatsend

�

Resistent oppervlak

�

Gemakkelijk
te wassen
en af te vegen

�

Zeer lange levensduur

�

Geurloos
watergedragen
product

�

Speciaal voor binnen

�

DOEL EN PRESENTATIE
� De BLANCHON VERF VOOR SCHOOLBORDEN is een sterke en resistente matte verf houten borden voor binnengebruik

(deuren, panelen, borden ...). en geschilderde of ruwe muren
� Door de hoge hardheid van een oppervlakmet VERF VOOR SCHOOLBORDEN is het gemakkelijk te reinigen en af te vegen.
� Mat, niet weerkaatsend uitzicht.
� De VERF VOOR SCHOOLBORDEN is beschikbaar in het zwart.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
� De ondergrond moet onbeschadigd, schoon en droog zijn, zonder sporen van vet.
� Mochten opvullingen nodig zijn (gaten, barsten), gebruik dan de BLANCHON VOEGENKIT VOOR HOUT, BLANCHON

HOUTPASTA of de BLANCHON HOUTKITS GEURLOOS (poeder of gebruiksklaar). Raadpleeg de Technische Fiches van deze
producten.

� Daarna zorgvuldig ontstoffen.

GEBRUIK EN AANBRENGEN
� Niet verdunnen: gebruiksklaar.
� Goed schudden voor gebruik.
� Niet aanbrengen onder 12°C. Enkel gebruiken in goed geventileerde ruimten.
� Op nieuw hout en nieuwemuren: aanbrengenmet een brede borstel, penseel of rol in 2 of 3 gelijkmatige en volle lagen,

naargelang de porositeit van het oppervlak.
� Op nieuw hout is het, nadat de eerste laag gedroogd is, aanbevolen om het oppervlak lichtjes op te schuren (korrel 120-

180) en daarna stofvrij te maken.
� Op reeds geverfde ondergronden: lichtjes ontkorrelen (korrel 120-180), vervolgens 2 lagen aanbrengen.
� Herstellen van borden: lichtjes ontkorrelen (korrel 120-180), vervolgens 1 laag aanbrengen (in de meeste gevallen).
� Laat de verf minstens 72 uur uitharden zodat ze goed hard, afveegbaar en afwasbaar wordt.

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.
- Restanten niet in de riolering lozen.

DROOGTIJD EN UITHARDING
� Droogtijd “stofvrij”: ongeveer 1 uur.
� Droogtijd “schuurbaar/bedekbaar”: 3 uur in normale omstandigheden
� Volledige droogtijd: 72 u
� Definitief uitverhard: 7 dagen.

VERBRUIK
� Ongeveer 12 m2 per liter per laag, naargelang de porositeit van de ondergrond.

ONDERHOUD EN RENOVATIE
� De VERF VOOR SCHOOLBORDEN laat zich renoveren met zichzelf, na licht afschuren (korrel 120-180).

Verandert
houtwerk enmuren
in schrijfborden

Verf voor
schoolborden



Verf voor schoolborden

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.

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
TOEPASSING AFWERKINGSVERF VOOR MUREN EN SCHOOLBORDEN
HARSTYPE Polyurethaan
AFNOR-CLASSIFICATIE Familie I, klasse 7b2
DICHTHEID 1,17 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
VISCOSITEIT 1500 centipoise (BROOKFIELD T5)
REGLEMENTAIRE INFORMATIE Zie het overeenkomstige Veiligheidsinformatieblad (VIB)

(beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)
SCHUURBAAR - BEDEKBAAR 3 uur naargelang de temperatuur en vochtigheidsgraad
KRASBESTENDIGHEID Zeer goed
WASVASTHEID Zeer goed


