
Afspoelen is niet nodig

�

Gelakte en geoliede
parketvloeren

�

Ook geschikt
voor laminaat-
of gemelamineerde
en kunststofvloeren

�

Ideaal voor frequente
reiniging

�

Glijdt niet

�

DOEL EN PRESENTATIE
� BLANCHON LAGOON® is bestemd voor de normale reiniging van de meeste houten vloeren, meer bepaald: traditioneel

gelakt parket, geolied parket, voorgelakt of voorgeolied zwevend parket, enz.
� LAGOON® is ook geschikt voor gelaagde vloeren gemelamineerde vloeren en kunststofvloeren.
� LAGOON® wordt aanbevolen voor frequente reinigingsbeurten, reinigt efficiënt en bewaart het originele uitzicht van

de vloer.
� Het is rijk aan geavanceerde detergenten, maakt afspoelen overbodig en laat geen enkel spoor na.
� N.B.: LAGOON® niet gebruiken op geboend parket en geboende houten vloeren.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
� Indien nodig, de vloer vooraf ontstoffen (stofzuiger, bezem).
� De flacon goed schudden voor gebruik.

GEBRUIK EN AANBRENGEN
� LAGOON® verstuiven op een gedeelte van de vloer, reinigen met microvezeldoek (of sponsbezem, dweil, enz.).

Belangrijk is dat u altijd met schoon, goed uitgewrongen, niet-druipend materiaal werkt, zodat het parket niet te
vochtig wordt.

� De behandeling voortzetten op de rest van de ruimte.
� N.B.: U kunt eveneens LAGOON® verstuiven op een microvezeldoek; in dit geval het materiaal regelmatig opnieuw

impregneren tijdens het werk.
� Indien nodig kan de microvezeldoek in de machine worden gewassen.
� Afspoelen is overbodig. Laten drogen.
� N.B.: Om het uitzicht van een dof geworden lak te herstellen, regelmatig BLANCHON POLISH Satijn (metalliseermiddel

voor gesatineerde of glanzende oppervlakken) of Mat (voor matte oppervlakken, uitzicht “Ruw hout” of “Natuurlijke
was”) gebruiken; deze zijn perfect combineerbaar met LAGOON®.

DROOGTIJD EN BELOOPBAARHEID
� Droogtijd: 10 minuten.
� Ingebruikname van de lokalen: zodra het product gedroogd is.

VERBRUIK
� Ong. 200 m2 voor½ liter.

Reinigt en bewaart
het originele uitzicht
van de vloer, zonder
sporen na te laten

Lagoon®

TECHNISCHE GEGEVENS
DOEL ONDERHOUD VAN GELAKTE PARKETVLOEREN
TYPE ACTIEVE STOFFEN Tensioactieve stoffen, siliconenvrij
AFNOR-CLASSIFICATIE Zonder voorwerp
DICHTHEID 1,00 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
REGLEMENTAIRE INFORMATIE Zie het overeenkomstige Veiligheidsinformatieblad (VIB)

(beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)
DROOGTIJD ongeveer 10 minuten
BEWARING Vorstvrij bewaren (opgelet bij bewaring in voertuigen)

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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