
KRACHTIG EN
MILIEUVRIENDELIJK
(raadpleeg de Milieu- en
Gezondheidsgegevens)

�

EUROPEES ECOLABEL
EU-Ecolabel:
FR/044/011

�

Geurloos

�

Zonder boenen

�

Benadrukt de
natuurlijke kleur
van alle houtsoorten

�

Eenvoudig onderhoud
en restauratie

�

Stofwerend

�

Voor de duurzame
bescherming van
parket, trappen,
houtwerk en
werkbladen

�

DOEL EN PRESENTATIE
� De BLANCHON PARKETOLIE MILIEU is een echte technische innovatie en biedt een groot gebruikscomfort aan de

veeleisende gebruiker. Zijn technische prestaties en zijn formule (een laag VOS-percentage(1), in overeenstemming met
de milieuvereisten van het Europese Ecolabel(2); zowel mens- als milieuvriendelijk) voldoen aan de strengste
milieucriteria. De milieufiche van de PARKETOLIE MILIEU werd op de website www.declaration-environnementale.gouv.fr
geplaatst en kan worden geraadpleegd op onze website www.blanchon.com.

� De PARKETOLIE MILIEU laat zich op eenvoudige en praktische wijze rechtstreeks aanbrengen op voorbereid hout: geen
polieren vereist.

� De PARKETOLIE MILIEU is bijzonder onderhouds- en renovatievriendelijk (geen boenmachine nodig voor onderhoud of
plaatselijke renovatie); hij is geurloos, eenvoudig aan te brengen en sneldrogend, zodat de lokalen zeer snel weer
gebruiksklaar zijn.

� PARKETOLIE MILIEU is geschikt voor alle courant gebruikte houtsoorten (*gelieve contact met ons op te nemen voor
zeldzame exotische houtsoorten en voor notelaar) en vergeelt niet.

� Verkrijgbaar in 5 tinten: natuurlijk, ultramat, ruw hout, natuurlijk hout en eik (om een uitzicht van heldere eik te
verkrijgen). De tinten Natuurlijk en Ruw hout werden speciaal ontwikkeld om het originele uitzicht van heldere
houtsoorten te bewaren en dient enkel te worden gebruikt op zulke houtsoorten.
(1)Volgens Richtlijn 2004/42/EG.
(2)Enkel de tinten “natuurlijk, ruw hout, eik en ultramat” beschikken over het Europese Ecolabel.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
� De PARKETOLIE MILIEU 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). Nooit wasmiddelen, houtverlichter,
bleekmiddelen of parketreinigers gebruiken.

� Daarna zorgvuldig ontstoffen.
� Op gelijmd parket wordt het gebruik van BLANCHON PRO FILLER (voegenkit AQUA) of BLANCHON VOEGENKIT VOOR HOUT

aanbevolen voor een “kleurechte” opvulling. Gebruik eventueel de BLANCHON HOUTKITS. Raadpleeg de Technische
Fiches van deze producten.

Behandeling tegen insecten
� Indien nodig een aangepast behandelingsproduct gebruiken.

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

meteen bedekbaar is met PARKETOLIE MILIEU.
� Ook de BLANCHON HOUTBEITS speciaal parketleggers of BLANCHON HOUTVEROUDERAAR kunnen gebruik worden. Na

droging een laag BLANCHON PORIËNVULLER GEURARM of PORIËNVULLER PRÉPLAST aanbrengen om de beits te
“blokkeren”.

� In ieder geval de beits niet ontkorrelen. Het is aanbevolen om het parket pas te ontkorrelen vóór het aanbrengen van
de laatste laag PARKETOLIE MILIEU nadat de vorige laag volledig is gedroogd (ongeveer 60 min.). Zorgvuldig ontstoffen
alvorens de afwerkingslagen PARKETOLIE MILIEU aan te brengen.

� Gebruik geen lazuurverf.

GEBRUIK EN AANBRENGEN
� Gebruiksklaar: niet verdunnen, goed schudden voor gebruik.
� Perfecte hechting op blank geschuurd, schoon en droog, correct voorbereid hout (zie § VOORBEREIDING VAN DE

ONDERGROND). Zorgvuldig ontstoffen.
� Een parket niet lakken bij een temperatuur onder 12°C en een relatieve luchtvochtigheid van meer dan 85%

(overeenkomstig de geldende Technische Fiche); niet aanbrengen op hout met meer dan 10% vochtigheid. Enkel
gebruiken in goed geventileerde ruimten. Laat geen planten of aquariums staan in ruimten waar het product wordt
gebruikt.

� Aanbrengen in 3 fijne lagen, met de roller (kortharig). Penseel of spalter voor de randen. Het ismogelijk een spuitpistool
te gebruiken op verticale oppervlakken, meubels en werkbladen. De lichtjes melkachtige schijn van de PARKETOLIE
MILIEU verdwijnt na enkele ogenblikken tijdens het drogen.

� Kan na ongeveer 1 uur overschilderd worden (niet langer dan 48 uur wachten tussen de lagen).
� Het oppervlak lichtjes opschuren (fijn schuurpapier) vóór het aanbrengen van de laatste laag, om kleine oneffenheden

in het hout te verwijderen. Zo ontstaat een prachtig uitzicht en wordt het onderhoud vergemakkelijkt. Geen staalwol
gebruiken.

� Zeer snelle uitharding, geurloos, waardoor de ruimten snel terug in gebruik kunnen worden genomen; neem de eerste
dagen enkele voorzorgsmaatregelen.

Parketolie
Milieu

Geolied parket -
klaar in 4 u!



Parketolie Milieu
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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 VOOR PARKETVLOEREN, HOUTEN VLOEREN EN WERKVLAKKEN
HARSTYPE Watergedragen oliën
AFNOR-CLASSIFICATIE Familie 1, klasse 7b2
DICHTHEID 1,01 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
VISCOSITEIT 100 centipoise (BROOKFIELD-viscositeitsmeter, bij 20 °C)
REGLEMENTAIRE INFORMATIE Zie het overeenkomstige Veiligheidsinformatieblad (VIB)

(beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)
SCHUURBAAR - BEDEKBAAR 1 uur naargelang de temperatuur en vochtigheidsgraad
HECHTING Uitstekend op voorbereid hout

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.

Reinigen van het gereedschap
� Onmiddellijk na gebruik, met water.
� Bescherm het milieu:

- Vermijd verspilling: schat de hoeveelheid olie die u denkt nodig te hebben.
- Sluit niet-gebruikte vernis goed af voor hergebruik.
- Het hergebruiken van de olie is een goede manier om de milieu-impact van de producten over hun volledige levenscyclus te verkleinen.
- Wring het gereedschap goed uit 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 wijze van verwijdering en inzameling Restanten niet
in de riolen gieten.

DROOGTIJD, UITHARDING EN BELOOPBAARHEID
� Droogtijd “stofvrij”: ongeveer 20 minuten.
� Droogtijd “schuurbaar/bedekbaar”: 1 uur in normale omstandigheden.
� Geen 48 uur wachten tussen de lagen.
� Definitief uitverhard: 4 tot 7 dagen.
� Voorzichtig beloopbaar: 12 uur in normale gebruiksomstandigheden.
� Gebruik van de ruimtes: tijdens de eerste 10 dagen enkele voorzorgsmaatregelen nemen: niet afdekken (beschermingsdoeken), geen tapijten op

geolied parket leggen. Geen zware meubels verplaatsen. Ontstoffen met een stofzuiger of een bezem (geen doordrenkte geweven stoffen
gebruiken).

� Daarna: passende beschermingen aanbrengen (vilt) onder de tafelpoten en stoelen. Indien nodig een kwaliteitsvollemat 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).

VERBRUIK
� 15 m2 per liter per laag.

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

ONDERHOUD EN RENOVATIE
� Normale reiniging: stofzuiger, dweilen (BLANCHON POWERFUL CLEANER, BLANCHON NATUURLIJKE ZEEP VOOR GEOLIED PARKET of BLANCHON

LAGOON®, goed uitgewrongen materiaal).
� Regelmatig onderhoud: Met de ONDERHOUDSOLIE MILIEU KLEURLOOS MAT (voor het onderhoud van de tinten kleurloos, ruw hout en mat) of ULTRA

MAT (voor het onderhoud van de tinten ultramat en natuurlijk effect). Aanbrengenmet een bezemmetmicrovezels (ev. een fijne en schone katoenen
doek) op een schoon en droog geolied parket. Belangrijk: bijzondere waakzaamheid en regelmaat zijn van belang bij het onderhoud van gebeitst
(of voordien gebeitst) hout geïmpregneerd met PARKETOLIE MILIEU, om kleurveranderingen te voorkomen.

� Plaatselijke renovatie: beschadigde plekken krachtig afschuren (fijn schuurpapier), vervolgens plaatselijk opnieuw impregneren (1 of 2 lagen) met
ONDERHOUDSOLIE MILIEU (fijne laag aanbrengen met een fijne en schone katoenen doek). Voer voor een perfect resultaat over de gehele vloer een
Regelmatig onderhoud uit zoals hierboven beschreven.

� Grondig renoveren: volledig oppervlak afschuren, ontstoffen, vervolgens een fijne laag natuurlijke of gekleurde PARKETOLIE MILIEU aanbrengen met
de roller.

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).


