
Parket, houten vloeren,
meubilair, terracotta

�

Hoge bescherming

�

Vloeiende textuur

�

Snelle en gemakkelijke
renovatie van gelakt
parket

�

DOEL EN PRESENTATIE
� De BLANCHON CARBAMEX® VLOEIBARE WAS is bedoeld om aan te brengen op parket, houten vloeren of terracotta.
� De CARBAMEX® VLOEIBARE WAS heeft een vloeibare textuur die zeer veel was bevat en derhalve voor een diepe glans

zorgt.
� Verkrijgbare tinten: natuurlijk, kleurloos (neutraal).

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
� Het oude of nieuwe parket vlak polieren (cf. BIJLAGE op pagina 2 voor de details over het polieren van parket).
� Daarna zorgvuldig stofvrij maken.
� Het parket dient volkomen droog en schoon te zijn: in het algemeen, vochtigheidsgraad <10%; raadpleeg de geldende

Technische Fiche (gebruik geen detergenten of bleekmiddelen).
� CARBAMEX® VLOEIBARE WAS kan worden aangebracht op een laag BLANCHON PRÉPLAST® PORIËNVULLER of

PORIËNVULLER GEURARM, waardoor de VLOEIBARE WAS minder kan indringen en gemakkelijker te boenen is.
� Gebruik op terracotta vloeren indien nodig de BLANCHON CARBAMEX® WASREMOVER om te reinigen.

GEBRUIK EN AANBRENGEN
� Enkel gebruiken in goed geventileerde ruimten
� Het product op de vloer gieten.
� Gelijkmatig verdelen met een katoenen doek of een speciale veger met reservoir.
� Laten drogen en daarna opwrijven met een zachte lichte pad (beige of wit) of een wollen doek. Met een borstelmachine

verkrijgt u snel en makkelijk een schitterende glans.
� Soms zijn twee of drie lagen nodig voor een kwalitatief hoogstaande afwerking en een duurzaam resultaat.
� N.B. : de CARBAMEX® VLOEIBARE WAS neemt van nature een vaste vorm aan bij temperaturen lager dan 12°C. Om het

terug vloeibaar te maken, volstaat het om de was enige tijd op een warme plaats te laten rusten (niet rechtstreeks met
een vlam verwarmen).

Reinigen van het gereedschap
� Onmiddellijk na gebruik, met BLANCHON VERDUNNER GEURLOOS of BLANCHON CARBAMEX® WASREMOVER.
� Zorgvuldig afsluiten na gebruik. Restanten niet in de riolering lozen.

DROOGTIJD EN BELOOPBAARHEID
� Droogtijd “stofvrij”: 2 tot 4 uur.
� Droogtijd “politoeren”: ongeveer 16 uur in normale omstandigheden.
� N.B. : het is altijd raadzaam om een kwaliteitswas goed te laten drogen alvorens te politoeren.

VERBRUIK
� 25 m2 per liter naargelang de absorptie van het hout.

ONDERHOUD
� Regelmatig stofzuigen.
� Breng van tijd tot tijd opnieuw een laagje CARBAMEX® VLOEIBARE WAS aan.
� Vanaf het moment dat het geboende parket zijn glans verliest, kunt u het gewoon opnieuw boenen met een

boenmachine, een borstelmachine (met beige of witte pad) of een wollen doek om het weer te laten glanzen.
� Geef van tijd tot tijd een boenbeurtmet een paar druppeltjes CARBAMEX® VLOEIBAREWAS omhet parket te beschermen

en te doen glanzen (wacht niet tot de vloer versleten is).
� Laat nooit water achter op het geboende parket.
� In geval van vlekken wrijft u de plekken in kwestie goed inmet BLANCHON STAALWOL nr. 000; daarna opnieuw boenwas

aanbrengen.

Hoog wasgehalte
Carbamex®
Vloeibare Was
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TECHNISCHE GEGEVENS
TOEPASSING VLOEIBARE BOENWAS VOOR PARKET, HOUTEN VLOEREN EN HOUTWERK
HARSTYPE Natuurlijke en synthetische wassoorten
DICHTHEID 0,80 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
VLOEIBAARHEID 32 seconden (ISO 3, bij 23°C)
VISCOSITEIT Comp. A: 15.000 tot 20.000 centipoise (volgens kleur) (BROOKFIELD T7 bij 20°C)

Comp. B: 400 centipoise (BROOKFIELD)
REGLEMENTAIRE INFORMATIE Zie het overeenkomstige Veiligheidsinformatieblad (VIB)

(beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)

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 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).


