
Uitstekende hechting
op alle geoliede
afwerkingen

�

Droog in 20 min.

�

Uitstekend herstellend
vermogen

�

Glijdt niet: getest
overeenkomstig
de NF EN 13036-4

�

Zeer gemakkelijk
aan te brengen
in sprayvorm

�

Zonder boenen

�

Geurloos

�

DOEL EN PRESENTATIE
� De BLANCHON UNIVERSAL MAINTENANCE OIL beschermt en herstelt alle geoliede parketvloeren (ter plaatse afgewerkt of in

de fabriek) ongeacht de afwerking: traditioneel of watergedragen*.
� De UNIVERSAL MAINTENANCE OIL, eenvoudig en praktisch, wordt direct op proper hout aangebracht: opboenen met de hand

of boenmachine is niet nodig. Zijn sprayformaat laat toe het product direct op het te behandelen oppervlak te verstuiven.
� Zijn geurloosheid, zijn gebruiksgemak en zijn snelle droging laten een vrijwel onmiddellijke heringebruikname toe van de

lokalen: 20 minuten.
� De UNIVERSAL MAINTENANCE OIL frist doffe parketvloeren op met behoud van hun oorspronkelijk uitzicht.
� Glijdt niet: gladheid getest volgens NF EN 13036-4.
� UNIVERSAL MAINTENANCE OIL is verkrijgbaar in 2 tinten: satijn en mat.
� Beschikbaar in spray van 0,5 L en bus van 1 L.

*Voer eerst een hechtingstest uit.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
� De UNIVERSAL MAINTENANCE OIL is bestemd voor het onderhoud van parket en houten vloeren geïmpregneerd met alle

Blanchon-oliën: HARDXWAXOLIE, PARKETOLIE, SOLID’OILTM, PARKETOLIE MILIEU, EASY OIL. De onderhoudsolie is eveneens
perfect geschikt voor het onderhoud van in de fabriek geoliede parketvloeren.

� Wij raden aan de UNIVERSAL MAINTENANCE OIL op een propere en droge vloer aan te brengen.
� Ontstof de vloer zorgvuldig met een bezem of stofzuiger.
� Gewoon reinigen en ontvetten met BLANCHON NATUURLIJKE ZEEP VOOR GEOLIED PARKET, dagelijks reinigen met

BLANCHON LAGOON® (gebruik goed uitgewrongen en nooit druipend materiaal) en grondig reinigen met BLANCHON
POWERFUL CLEANER om hardnekkige vlekken en vuil te verwijderen.

� Gebruik fijn schuurpapier als het oppervlak lichte krassen vertoont.
� Belangrijk: wacht 7 tot 10 dagen vóór de eerste reiniging zodat de afwerklaag perfect tot in de kern is gedroogd.

Wanneer de oppervlakte sterke slijtage vertoont (slijtage aan het hout), wordt aanbevolen om ze opnieuw te
impregneren met de originele olie om kleurverschillen te vermijden.

GEBRUIK EN AANBRENGEN
� De UNIVERSAL MAINTENANCE OIL moet worden gebruikt zodra het met originele olie geïmpregneerde parket zijn

natuurlijke glans verliest (normale gebruiksslijtage, lichte krassen, enz.).
� Gebruiksklaar: niet verdunnen, goed schudden vóór en tijdens het gebruik. Gebruik de onderhoudsolie niet bij een

temperatuur onder 12°C.
� Breng een fijne film UNIVERSAL MAINTENANCE OIL met een microvezelbezem op de propere en droge geoliede

parketvloer aan.
� Met de spray: verstuif direct op de vloer en droog onmiddellijk af met de microvezeldoek.
� Het oppervlak spreidt zichzelf onmiddellijk uit. Lang “bewerken” is onnodig. Het gebruik van een machine

(professionele boen- of schuurmachine) is niet nodig en zelfs afgeraden.
� Droogtijd ongeveer 15/20 minuten. De vloer mag dan weer worden betreden.
� Voor druk belopen parketvloeren kan het regelmatige onderhoud worden afgewisseld met het aanbrengen van een

algemene laag originele olie (zie verso ONDERHOUD EN RENOVATIE PARKETOLIE).

EEN GOED ONDERHOUDEN GEOLIED PARKET WORDT MOOIER MET DE TIJD.

Reinigen van het gereedschap
� Onmiddellijk na gebruik, met water.
� Na elk gebruik in sprayvorm moet het spuitstuk zorgvuldig worden gespoeld met proper water om verstopping te

vermijden.
� 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 bij de plaatselijke overheid naar de verwijder- en ophaalmethodes.
- Restanten niet in de riolering lozen.

DROOGTIJD EN BELOOPBAARHEID
� Droogtijd “stofvrij”: ongeveer 10 minuten.
� Voorzichtig beloopbaar: 20 minuten in normale gebruiksomstandigheden. Neem gedurende het eerste uur enkele

voorzorgsmaatregelen.
� Passende beschermingen aanbrengen (vilt) onder de tafelpoten en stoelen. Indien nodig een kwaliteitsvolle mat aan de

ingang van de ruimte leggen om stof en kiezelstenen tegen te houden. Geen water of andere vloeistoffen laten staan op
uw geoliede parket (bloempotten goed isoleren). Geen zware meubels verplaatsen. Ontstof met een stofzuiger of een
bezem (gebruik geen doordrenkte geweven stoffen).

Universal
Maintenance Oil

Compatibel
met alle geoliede
parketvloeren
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TECHNISCHE GEGEVENS
DOEL UNIVERSAL MAINTENANCE OIL VOOR ALLE GEOLIEDE PARKETVLOEREN
TYPE ACTIEVE STOFFEN Watergedragen oliën
AFNOR-CLASSIFICATIE Familie 1, klasse 7b2
DICHTHEID 1,01
REGLEMENTAIRE INFORMATIE Zie het overeenkomstige Veiligheidsinformatieblad (VIB)

(beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)
BESTENDIGHEID TEGEN HUISHOUDELIJKE Plantaardige olie, mosterd, ketchup, azijn, water, koffie, thee, gebruikelijke huishoudelijke reiniging-
PRODUCTEN smiddelen, alcohol 40°, inkt, verdund bleekwater: RAS (na 20 dagen droogtijd volgens NF T 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.

VERBRUIK
� 40 m2 per liter per laag.
� 20/25 m2 voor een spray van 0,5 L.

BEWARING
� Vorstvrij bewaren (opgelet bij bewaring in voertuigen).

ONDERHOUD EN RENOVATIE
� Normale reiniging: reinig met een vochtige bezem met NATUURLIJKE ZEEP of met LAGOON®, verdund ten belope van 50 ml per 5 L water. Gebruik goed

uitgewrongen materiaal.
� Grondig reinigen: reinig met een vochtige bezem met POWERFUL CLEANER, verdund tot 100 ml per 5 L warm water voor een watergebonden olie of

200 ml per 5 L warm water voor een traditionele olie. Spoel met zuiver water met goed uitgewrongen materiaal.
� Regelmatig onderhoud: breng de UNIVERSAL MAINTENANCE OIL met een microvezelbezem op de propere en droge parketvloer aan.
� Plaatselijke renovatie: kan worden uitgevoerd op plaatsen waar de vloer grote slijtage vertoont (slijtage aan het hout, schokken, krassen, enz.):

schuur de beschadigde zones energiek (fijn schuurpapier) alvorens ze met originele olie te impregneren (met een fijne en propere doek een fijn
laagje aanbrengen) Geen staalwol gebruiken. Voer voor een perfect resultaat over de gehele vloer een Regelmatig onderhoud uit zoals hierboven
beschreven.

� Grondig renoveren: de gehele vloer ontkorrelen met een schuurmachine uitgerust met een fijn schuurrooster (korrel 120-150). Stof af en breng een
fijne laag originele olie aan.


