
DRIEDIMENSIONAAL
SYSTEEM: optimale
bestendigheid

�

Uitstekend dekkend
vermogen

�

Geurloos

�

Sneldrogend

�

Amberkleurig aspect,
vergeelt niet

�

Alle intensief gebruikte
ruimten, waar een
behandeling zonder
geurhinder
noodzakelijk is:
winkels, scholen,
administratieve
gebouwen, kantoren...

�

Rechtstreeks
aanbrengen in 3 lagen,
of in 2 lagen
op PRIM'SEALER
of PORIËNVULLER
GEURARM

�

Brandklasse CflS1*

�

DOEL EN PRESENTATIE
� BLANCHON BELMONT® is een geurloze tweecomponentenlak op basis van polyurethaanharsen in waterige fase. De

technische prestaties en formulering voldoen aan de strengste milieuvereisten.
� BELMONT® is samengesteld met nieuwe harsenmet KOOLSTOFCOMPLEX, geselecteerd omwille van hun onvergelijkbare

bestendigheid tegen schuren en krassen en hun ongevoeligheid voor corrosieve stoffen: reinigings- of desinfecterende
middelen, alcohol, wijn, thee, inkt, sauzen, enz.

� 3D-TECHNOLOGY: driedimensionele chemische structuur, wat dit een topproductmaakt onder de tweecomponentenlakken
op het vlak van chemische bestendigheid en schuurbestendigheid.

� Zijn componenten beschikken over uitstekende kwaliteiten en verharden zeer snel, zodat BELMONT® geschikt is voor elk
lakwerk, vooral op druk belopen plaatsen: restaurants, winkels, kantoren, hotels, conferentiezalen, scholen, gangen,
ingangen, enz.

� BELMONT® is geschikt voor alle courant gebruikte houtsoorten (raadpleeg ons voor beuk, notelaar en zeldzame
houtsoorten).

� Leverbaar in 2 kleurloze uitzichten: satijn en mat.
*Brandklasse CflS1 verkregen op parket in eik of beuk van 8 mm dik bevestigd aan de drager.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
� Het oude of nieuwe parket vlak polieren: het te lakken hout “blank” schuren (korrel 24 of 36), verfijnenmet korrel 50 of

60, en de eindafwerking dient te gebeuren met korrel 100 of 120 (cf. BIJLAGE).
� Daarna zorgvuldig ontstoffen.
� Het parket dient volkomen droog en schoon te zijn: in het algemeen, vochtigheidsgraad <10%; raadpleeg de geldende

Technische Fiche (gebruik geen detergenten of bleekmiddelen).
� Op gelijmd parket wordt het gebruik van BLANCHON PRO FILLER (AQUA voegenkit) of BLANCHON VOEGENKIT VOOR HOUT

aanbevolen voor een “kleurechte” opvulling (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. In dat geval

moet, nadat deze gedroogd is, BELMONT® onmiddellijk worden aangebracht in 3 lagen (of BLANCHON PRIM’SEALER en 2
lagen BELMONT®). AQUATEINTE® 2K laat immers toe om een globaal systeem in waterige fase “beits + poriënvuller + lak”
aan te brengen zonder dat de beits moet worden geblokkeerd met een traditionele poriënvuller op basis van
oplosmiddelen.

� Het geschuurde parket (“blank geschuurd” hout) kan eveneens gebeitst worden met BLANCHON HOUTBEITS of
BLANCHON HOUTVEROUDERAAR (positieve tinten). In dat geval na droging van het verfproduct een laag BLANCHON
PORIËNVULLER GEURARM aanbrengen om de kleur te fixeren (gebruik in dat geval geen PRIM’SEALER). Vervolgens
BELMONT® aanbrengen.

� In ieder geval nooit het verfproduct ontkorrelen, maar wel de eerste afwerkingslaag, om geen kleurverschil te
veroorzaken. Het wordt zelfs aangeraden om slechts te ontkorrelen met een fijn schuurpapier alvorens de laatste
laklaag aan te brengen.

� Gebruik geen lazuurverf.

Gebruik van primers
� Mogelijk gebruik, als grondlaag, van de BLANCHON-primers: PRIM’SEALER of PORIËNVULLER GEURARM (raadpleeg de

Technische Fiches van deze producten).
� Het gebruik van PRIM’SEALER zorgt ervoor dat het parket met een perfect gebruikscomfort volledig geurloos gelakt

wordt.
� De PORIËNVULLER GEURARMmaakt hetmogelijk snel te werken en geeft het hout een licht gewijzigde beginschakering.

De PORIËNVULLER GEURARM is anderzijds onmisbaar om BLANCHON HOUTBEITS te “blokkeren” en om de
HOUTVEROUDERAAR (positieve nuances) vóór het lakken met BELMONT® (cf. § BEITSEN).

GEBRUIK EN AANBRENGEN
Mengen

� Component A krachtig schudden alvorens te mengen, wat gebeurt op het moment van het gebruik.
� Dosis comp. B bedraagt 5% van het volume: 0,5 L voor 10 L BELMONT® comp. A en 0,25 L voor 5 L BELMONT® comp. A.
� Onmiddellijk en zeer zorgvuldig mengen in een mengkom gedurende ongeveer 1 minuut (gebruik hiervoor een spatel

en niet het materiaal om het mengsel aan te brengen). Het mengsel moet binnen de 90 minuten gebruikt worden.
� Verdunnen is niet nodig.

N.B. : BELMONT® wordt geleverd in een speciale verpakking (scheidbaar karton) die direct kan worden gebruikt voor het
mengen en aanbrengen: plaats de plastic zak in één van de helften van het voorgesneden karton om een mengkom te
vormen.

Aanbrengen
� Geen parket lakken bij een temperatuur lager dan 12°C aan de grond en bij een relatieve vochtigheid van meer dan 85%

(overeenkomstig de geldende Technische Fiche); niet aanbrengen op hout met meer dan 10% vochtigheid. Enkel
gebruiken in goed geventileerde ruimten.

� BELMONT® wordt in 3 lagen aangebracht met een rol met haren van 8 mm, in regelmatige en “volle” lagen. Het kan ook
aangebracht worden in 2 lagen op een primer naar keuze (cf. § VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND).

� Belangrijk: het bijzondere karakter van de formule vereist aangepast aanbrengmateriaal dat enkel hiervoor wordt
gebruikt (kom, rol, spalter).

Uitzonderlijke
weerstand tegen
druk verkeer

Belmont®
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TECHNISCHE GEGEVENS
TOEPASSING LAK VOOR PARKET EN HOUTVLOEREN
HARSTYPE Comp. A: polyurethaan in waterige fase - Comp. B: waterverdunbare polyurethanen
AFNOR-CLASSIFICATIE Familie 1, klasse 6a2
DICHTHEID 1,02 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
VISCOSITEIT BROOKFIELD (Stang 2, snelheid 100 tpm bij 20°C)

Comp. A: 160 centipoise naargelang aspect - Comp. B: 140 centipoise
REGLEMENTAIRE INFORMATIE Zie de overeenkomstige Veiligheidsinformatiebladen (VIB) (beschikbaar op www.blanchon.com of op

www.quickfds.com) of www.quickfds.com). Component B.
MENGSEL EN KATALYSE 5% qua volume van Comp. B
SCHUURBAAR - BEDEKBAAR 4 uur, naargelang de temperatuur en de relatieve vochtigheid
VOORZORGEN BIJ GEBRUIK NIET gebruiken bij minder dan 12°C. Buiten het bereik van kinderen bewaren.
TABER-SLIJTWEERSTAND Gewichtsverlies: 14 mg (slijpschijven CS 10, 1000 tpm, 1 kg)
SCHOKBESTENDIGHEID 50 cm (boorkop van 400 g) (volgens NF T 30039)
KRASBESTENDIGHEID Potlood 7H
BESTENDIGHEID TEGEN HUISHOUDELIJKE Plantaardige olie, alcohol 40°C, water, koffie, thee, inkt: niets te melden
PRODUCTEN (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.

BIJLAGE: MACHINAAL SCHUREN VAN PARKET
• Dit gebeurt met een parketschuurmachine, een boordschuurmachine voor de
randen en een rakel voor de hoeken.

• De parketschuurmachine gebruiken in de richting van het hout en, indien
mogelijk, in de richting van het licht.

• 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 zeker te zijn van een mooie afwerking.
• 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).

� Na het drogen van de eerste laag is het raadzaamde laag lichtjes te ontkorrelenmet een boenmachine (fijn schuurrooster) en opnieuw te ontstoffen.
� Ontkorrelen is noodzakelijk als men langer dan 24 uur wacht tussen 2 lagen: dat is het normale gevolg van de uitzonderlijk snelle verharding van de lak.

Reinigen van het gereedschap
� Onmiddellijk na gebruik, met water. De verpakking niet opnieuw gebruiken.
� 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, UITHARDING EN BELOOPBAARHEID
� Droogtijd “stofvrij”: 45 minuten in normale omstandigheden.
� Droogtijd “schuurbaar/bedekbaar”: 4 uur in normale omstandigheden.
� Geen 24 uur wachten tussen de lagen.
� Definitief uitverhard: 5 dagen.
� Voorzichtig beloopbaar: ongeveer 24 uur in normale omstandigheden.
� Gebruik van de ruimtes: tijdens de eerste 5 dagen enkele voorzorgsmaatregelen nemen: niet afdekken (beschermingsdoeken), geen tapijten op het

gelakt parket leggen. Geen zwaremeubels verplaatsen. Ontstoffenmet 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 gelakte parket (bloempotten goed isoleren).

VERBRUIK
� 10 m2 per liter per laag.

BEWARING
� BELMONT® (Comp. A): Vorstvrij bewaren (opgelet bij bewaring in voertuigen).
� BELMONT® (Comp. B: bestand tegen vorst.
� De twee componenten na gebruik zorgvuldig afsluiten. Belangrijk: het is raadzaam om de hals van de bus Verharder af te vegen, om te voorkomen

dat het product de dop doet vastkleven.

REINIGEN EN ONDERHOUD
� BELMONT® vergemakkelijkt het onderhoud van alle parketten, houten vloeren en houten trappen.
� Regelmatig ontstoffen met een stofzuiger of bezem.
� Af en toe vochtig borstelen, met goed uitgewrongen en nooit druipend materiaal. Plaatselijke vlekken en vegen zijn gemakkelijk te verwijderen met

BLANCHON LAGOON®, de BLANCHON LISABRIL® CLEANER of een neutraal detergent (in een concentratie voor normaal gebruik).
� Belangrijk: 10 dagen wachten voor de eerste interventie, zodat BELMONT® perfect tot in de kern droogt.
� GEBRUIK GEEN:, boenmachine, zwabber, poetsmiddelen met siliconen, producten met ammoniak of schuurmiddelen enz., dat wil zeggen alle

materialen en producten die het glad of glanzend kunnen maken.
� Druk belopen parket dat werd behandeld met BELMONT® wordt het best onderhouden met de BLANCHON POLISH PROTECTOR SATIJN of MAT en de

LISABRIL® CLEANER (cf. de Technische Fiches van deze producten). De frequentie van dit onderhoud hangt af van het verkeer in de ruimte.

RENOVATIE
� Elke renovatie met BELMONT® van een oude laklaag mag slechts gebeuren nadat het hout werd blank geschuurd (cf. § VOORBEREIDING VAN DE

ONDERGROND en BIJLAGE).


