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CTB-CERTIFICERING VOOR HOUTAFWERKINGSPRODUCTEN

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

Transparant mat im-
pregneermiddel met 
HOGE DUURZAAMHEID

Voor het product EXTERIOR WOOD OIL* bevestigt het FCBA: 
 De prestaties van het beschreven afwerkingssysteem:
- Classificatie volgens NF EN 927-2
- Voorspelbare levensduur
- Waterafstotende werking
 De SERVICEKWALITEIT:
- Informeren en adviseren van de klant
- Gespecialiseerde technische dienst
Een positief advies van de Franse expertisecommissie Santé et Environnement Bois et Ameublement is een vereiste 

voor de certificering van producten. 
 Het FCBA houdt toezicht op de kwaliteit via: 
- controle-audits (productieproces, kwaliteitscontrole, op de markt brengen)
- prestatietests (kunstmatige en natuurlijke veroudering)
*Certificering beschikbaar op www.blanchon.com

 Het hout moet onbeschadigd, schoon en droog zijn, zonder sporen van hars, vetvlekken, oude beschermlagen 
(andere dan EXTERIOR WOOD OIL voor courant onderhoud) of oude lak-, verf-, lazuur- of olielagen. Belangrijk: EXTERIOR 
WOOD OIL kan niet worden aangebracht over andere soorten impregneermiddel (saturator, olie). Indien nodig afbijten 
met BLANCHON GEBOUW AFBIJTMIDDEL 10’ VLOEIBAAR of GELVORM of afschuren. 

 Oud, vlekkerig of vergrijsd hout behandelen met BLANCHON HOUT ONTGRIJZER.
 Indien nodig preventief een insecten- en schimmeldodend middel aanbrengen..
 Exotisch hout ontvetten en eventuele plekken en strepen van hars verwijderen met BLANCHON VERDUNNER SYNTILAC® 

(of aceton).
BELANGRIJK: na de voorbereiding alle oppervlakken licht opschuren (korrel 80), in het bijzonder glad hout of hout 

met een glad, glanzend oppervlak, zodat de poriën opengaan en het product beter wordt opgenomen. Gebruik geen 
staalwol. Niet doorgaan met schuren tot het oppervlak wordt gepolijst, dit heeft een tegengesteld effect.

 Altijd elk oppervlak zorgvuldig afstoffen alvorens het product aan te brengen.

DOEL EN PRESENTATIE

 BLANCHON EXTERIOR WOOD OIL beschermt en decoreert al het horizontale en verticale buitenhout: terrassen, 
vlonders, zwembadranden, gevelbekleding, luiken, poorten, schermen, etc.

 De natuurlijk doordringende en niet-filmvormende EXTERIOR WOOD OIL is ideaal voor het beschermen van alle 
exotische, loof- en harshoudende houtsoorten, ook voor weinig impregneerbare soorten als douglas, lariks, red cedar, 
eik, iroko, teak, etc., en thermisch gemodificeerd* en onder hoge druk geïmpregneerd hout.

 De unieke formule van de EXTERIOR WOOD OIL is gebaseerd op de nieuwste technologieën en is dankzij zijn hoge uv-
bescherming en waterparelend effect uitstekend bestand tegen uv-straling en weersinvloeden.

 Het transparante en ultramatte effect van de EXTERIOR WOOD OIL geeft een zeer trendy finish die de natuurlijke 
schoonheid van het hout accentueert. 

 BLANCHON EXTERIOR WOOD OIL kan direct na plaatsing van het hout worden aangebracht, op nieuw hout, zonder 
chemische oppervlaktebehandeling. NB: dit gaat het bloeden van hout niet tegen (eikenhout, kastanjehout, etc.).

 Snel en gemakkelijk te gebruiken: de EXTERIOR WOOD OIL kan eenvoudig in 2 lagen nat op nat worden aangebracht en 
hoeft niet te worden ingewreven. 

 Antislip: gladheid getest overeenkomstig NF EN 13036-4 (rapport op aanvraag beschikbaar).
 Verkrijgbaar in 4 kleuren: natuurlijk hout, midden eik, ipé en grijs hout. 
*Op thermisch gemodificeerd hout eerst een hechtingstest uitvoeren op een onopvallende plaats alvorens het gehele 

oppervlak te behandelen.
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AANBRENGEN

 Gebruiksklaar: niet verdunnen. Goed schudden voor en tijdens gebruik.
 Breng de eerste laag in de richting van de houtvezels aan met een spalter (brede borstel) of roller, met bijzondere 

aandacht voor groeven, assemblages en uiteinden (kops hout). Laat 20 tot 30 minuten intrekken.
 Zodra het hout er niet langer vochtig uitziet, brengt u de tweede laag aan. Na enkele minuten met een droge spalter 

gladstrijken voor een mooi resultaat zonder overmatige glans of druipsporen. Deze kunnen erop wijzen dat er zich een 
oppervlaktefilm vormt (verwijder ze in dat geval snel door het hout licht op te schuren).

BELANGRIJK: zorg er voor het aanbrengen van de EXTERIOR WOOD OIL voor dat het hout droog is (minimaal 3 dagen mooi 
warm weer voor het aanbrengen) en dat er geen kans is op regen in de 24 uur na het aanbrengen van de tweede laag 
(niet aanbrengen op hout met een vochtpercentage hoger dan 12%). Omgevingstemperatuur tussen 12°C en 28°C, 
relatieve luchtvochtigheid lager dan 85%. Niet aanbrengen in de volle zon: donker hout heeft de neiging om warmte 
op te slaan. 

 PROFESSIONELE TIP: Voor een nog langdurigere bescherming van tevoren 1 laag BLANCHON ANTI-U.V. CONDITIONER 
aanbrengen.

Natuurlijk mat effectNatuurlijk mat effect



EXTERIOR WOOD OIL

Zodra de houtschakering op natuurlijke wijze lichter wordt, onder invloed van weersomstandigheden en uv-straling, het oppervlak opschuren, stofvrij 
maken en reinigen met BLANCHON TERRASREINIGER. Goed afspoelen en laten drogen. Vervolgens de EXTERIOR WOOD OIL opnieuw aanbrengen op de 
lichtere plekken. Niet aanbrengen op plaatsen waar de kleur niet lichter is geworden.

 Indien nodig (achterstallig onderhoud) opschuren (korrel 80) en HOUT ONTGRIJZER gebruiken alvorens de EXTERIOR WOOD OIL aan te brengen zoals 
hierboven beschreven.

BELANGRIJK: de aanblik van het geïmpregneerde hout verandert op natuurlijke wijze onder invloed van weersinvloeden en uv-straling: de schakering wordt 
lichter en na verloop van tijd zijn de waterstroompjes minder zichtbaar en lijkt het hout nat te worden. Dat betekent dat het tijd is voor onderhoud.
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DROOGTIJD EN INGEBRUIKNAME

 Wachttijd ‘tussen 2 lagen’: 20 tot 30 minuten.
 Droogtijd: 4 uur.
 Ingebruikname: 16 uur.

VERBRUIK
 Eerste impregnatie van exotisch of harshoudend hout: 10 m²/liter/laag.
 Onderhoudsimpregnatie van alle houtsoorten: 12 tot 15 m²/l.

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

ONDERHOUD

TECHNISCHE GEGEVENS

DOEL SPECIALE IMPREGNATIEHARS VOOR DE BESCHERMING EN DECORATIE VAN BUITENHOUT

HARSTYPE Oliën gemodificeerd met synthetische harsen, in waterige fase. 

AFNOR-CLASSIFICATIE Familie 1, klasse 7b2

DICHTHEID 1,00 (bij 20°C, volgens NF T 30020)

VLOEIBAARHEID 32 tot 37 seconden (CA 2,5 bij 20°C)

REGLEMENTAIRE INFORMATIE Het wordt aanbevolen om een stofmasker te dragen tijdens het zagen en schuren. Zie het overeenkoms-
tige Veiligheidsinformatieblad (VIB) (beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)

CONSISTENTIE Vloeibaar

PIGMENTATIE Transparante ijzeroxiden

OVERSCHILDERBAAR 20 tot 30 minuten.
Bij een tussentijd van meer dan 12 uur altijd eerst licht opschuren om de vezels weer te openen, zodat het 
hout de OLIE VOOR TERRAS EN WANDBEKLEDING goed opneemt.

DROOGTIJD 4 uur bij 20°C

REINIGING 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.
 Verpakking goed sluiten na gebruik.
 Restanten niet in de riolering lozen.
 Lege verpakking inleveren bij de milieustraat.

Technische Fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid in juni 2020.
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.


