Rechtstreeks in
2 lagen aanbrengen,
ook op nieuw
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KRACHTIG EN
MILIEUVRIENDELIJK
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Milieu- en
Gezondheidsgegevens)


Uv-bestendig


Vormt geen film:
schilfert niet
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effect


Antislip


Impregnering en
bescherming van
houten terrassen,
houten buitenvloeren,
vlonders


Sneldrogend:
30 minuten tussen
2 lagen


Zonder boenen


Gemakkelijk
onderhoud


Alle houtsoorten


Voor buitengebruik


Hout Saturator
Milieu
DOEL EN PRESENTATIE

 De BLANCHON HOUT SATURATOR MILIEU is bestemd voor de bescherming van terrassen, vlonders, decks van zwembaden
in alle houtsoorten die gewoonlijk buiten gebruikt worden: exotisch hout, Europees loofhout, harshoudend hout,
waaronder ook thermisch behandeld hout*.
 De HOUT SATURATOR MILIEU mag onmiddellijk na de plaatsing van het houtwerk op nieuw exotisch hout aangebracht
worden, zonder chemische voorbereiding van het oppervlak. N.B. : De HOUT SATURATOR MILIEU verhindert de extractie
van tannines (eik, kastanje...) niet.
 De HOUT SATURATOR MILIEU dringt op een natuurlijke manier in het hout door en vormt geen film. Het product is perfect
geschikt voor de bescherming van zowel horizontaal als verticaal houtwerk en moeilijk impregneerbare houtsoorten
(zoals ipé, douglas, red cedar, lariks, iroko, teak, enz.). Biedt een groot gebruikscomfort en is zeer eenvoudig aan te
brengen. Zijn technische prestaties en zijn watergedragen formule die mens en milieu respecteert, beantwoorden aan
strenge milieucriteria.
 Het waterparelend effect garandeert een betere bescherming tegen weersinvloeden. De waterdruppels glijden
gemakkelijk van het houtoppervlak, waardoor de levensduur van de geïmpregneerde terrassen aanzienlijk wordt
verlengd.
 De HOUT SATURATOR MILIEU is eenvoudig aan te brengen in twee lagen, zonder boenen. De korte droogtijd zorgt ervoor
dat de ruimtes bijzonder zeer snel weer gebruiksklaar zijn. Schilfert niet en is gemakkelijk te onderhouden.
 De HOUT SATURATOR MILIEU doet de natuurlijke elegantie van het hout mooi uitkomen dankzij zijn mat en warm uitzicht.
 Antislip: gladheid getest volgens NF EN 13036-4 (PV beschikbaar op verzoek).
 De HOUT SATURATOR MILIEU is verkrijgbaar in 8 tinten: natuurlijk, licht hout, eik, exotisch hout, donker hout, verouderd
grijs, verbrande eik en antraciet.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

 Het hout moet onbeschadigd, schoon en droog zijn, zonder sporen van hars, vetvlekken, oude beschermlagen (andere
dan HOUT SATURATOR MILIEU voor courant onderhoud) of oude lak, verf, lazuur of olie. Belangrijk: De HOUT SATURATOR
MILIEU mag op niet op een ander soort saturator aangebracht worden. Schuren of afbijten indien nodig met BLANCHON
GEBOUW AFBIJTMIDDEL 10' VLOEIBAAR of in GELVORM.
 Oud houtwerk, houtwerk met vlekken of vergrijsd houtwerk moet worden behandeld met BLANCHON HOUT ONTGRIJZER.
 Indien nodig een aangepast behandelingsproduct gebruiken.
 Exotisch hout ontvetten en eventuele plekken en strepen van hars met BLANCHON VERDUNNER SYNTILAC (of met
aceton) verwijderen.
 *Voer op thermisch behandeld hout indien nodig een hechtingstest uit op een discrete plaats alvorens op de hele
oppervlakte aan te brengen.
 Belangrijk: na de voorbereiding volgt een lichte ontkorreling (schuurpapier korrel 80) op alle oppervlakken, in het
bijzonder op glad hout of op hout met een glad, glanzend oppervlak, zodat de poriën opengaan en het product beter
kan indringen. Geen staalwol gebruiken. Deze ontkorreling niet voortzetten tot polijsten, wat het omgekeerde
effect teweeg zou brengen.
 In ieder geval zorgvuldig de oppervlakken afstoffen alvorens het product aan te brengen.

AANBRENGEN

 Gebruiksklaar: niet verdunnen. Goed schudden voor en tijdens het gebruik.
 Breng de eerste laag in de richting van de houtvezels aan met een spalter (brede borstel) of een rol, met bijzondere
aandacht voor groeven, assemblages en uiteinden (hout van het kopeind). Laat 20 tot 30 min. intrekken.
 Zodra het hout er niet langer vochtig uitziet, de tweede laag aanbrengen zonder te wachten op de volledige droging van
het product. Na enkele minuten met een droge spalter gladstrijken voor een mooi uitzicht zonder overmatige glans of
druipsporen. Deze kunnen erop wijzen dat er zich een oppervlaktefilm vormt (in dat geval, deze film snel verwijderen
door licht te ontkorrelen).
 Belangrijk: zorg ervoor dat het hout droog is (minimum 3 dagen mooi warm weer voor het aanbrengen) en dat er geen
kans op regen is in de 24 uur na de tweede laag (niet aanbrengen op hout met meer dan 12% vochtigheid), zodat de
HOUT SATURATOR MILIEU optimaal in het hout kan dringen. Omgevingstemperatuur tussen 12 en 28°C, relatieve
vochtigheid lager dan 85%. Niet in volle zon aanbrengen: donker hout heeft de neiging om warmte op te slaan.
 PRO-TIP: Breng vooraf één laag BLANCHON ANTI-UV CONDITIONER aan voor een nog duurzamere bescherming.

ONDERHOUD

 Zodra de tint van het hout natuurlijk lichter wordt, onder invloed van de weersomstandigheden of uv-straling, en een
natte aanblik heeft na een regenbui, moet u het oppervlak ontkorrelen, ontstoffen en schoonmaken met de BLANCHON
TERRASREINIGER. Goed afspoelen en laten drogen. Daarna opnieuw HOUT SATURATOR MILIEU aanbrengen op de
verkleurde plaatsen. Niet aanbrengen op plaatsen waar de kleur niet lichter is geworden.
 Indien nodig (laattijdig onderhoud) ontkorrelen (schuurpapier van korrel 80) en daarna HOUT ONTGRIJZER gebruiken
alvorens de HOUT SATURATOR MILIEU aan te brengen, zoals hierboven aangegeven.
 Belangrijk: het uitzicht van het geïmpregneerde hout evolueert op natuurlijke wijze onder invloed van het weer en
de uv-straling: de schakering wordt lichter en na verloop van tijd zijn de waterstroompjes minder zichtbaar en lijkt
het hout nat te worden: deze kenmerkende evolutie geeft aan dat er een onderhoud uitgevoerd moet worden.

Hout Saturator Milieu
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.
- Restanten niet in de riolering lozen.
- Lege verpakking in het containerpark afleveren.

DROOGTIJD EN BELOOPBAARHEID

 Tijd “tussen 2 lagen”: 20 tot 30 minuten.
 Droogtijd: 4 uur
 Betreedbaar: minimaal 12 uur.

VERBRUIK

 Beginverzadiging op exotisch of harshoudend hout: 10 m2/liter/laag.
 Onderhoudsverzadiging op alle houtsoorten: 12 tot 15 m2/L.

BEWARING

 Vorstvrij bewaren (opgelet bij bewaring in voertuigen).
 Zorgvuldig afsluiten na gebruik.

TECHNISCHE GEGEVENS
DOEL
HARSTYPE
AFNOR-CLASSIFICATIE
DICHTHEID
VLOEIBAARHEID
REGLEMENTAIRE INFORMATIE
CONSISTENTIE
PIGMENTATIE
BEDEKBAAR
DROOGTIJD

SPECIALE IMPREGNATIEHARS VOOR DE BESCHERMING EN DECORATIE VAN BUITENHOUT
Watergedragen oliën gecombineerd met synthetische harsen
Familie 1, klasse 7b2
1,00 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
32 tot 37 seconden (CA 2,5 bij 20°C)
Zie het overeenkomstige Veiligheidsinformatieblad (VIB)
(beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)
Vloeibaar
Transparante ijzeroxiden
20 tot 30 minuten. Na 12 uur altijd vooraf licht afschuren om de vezels weer te openen,
zodat het hout de HOUT SATURATOR MILIEU goed opneemt
4 uur bij 20°C
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.
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