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DOEL EN PRESENTATIE
� BLANCHON METAALVERNIS beschermt en maakt alle binnen- en buitenmetalen mooier: decoratieve en functionele

voorwerpen (koper, brons), lampen, kunst- en gebruikssmeedwerk (meubilair, deurplaten), enz.
� Dankzij zijn specifieke formule hecht hij op alle metalen*: ijzer, koper, gegalvaniseerd, zink, aluminium, roestvrij staal,

messing, brons.
� Kan ook binnenshuis worden gebruikt voor meubilair of kleine voorwerpen.
� Schilfert niet af.
� 2 kleurloze uitzichten: glanzend en mat.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
� Op blanke, nieuwe of oude, ijzerhoudende of andere metalen: borstelen om alle eventuele sporen van corrosie, roest of

walshuid te verwijderen.
� Op beschilderde of gelakte metalen: alle oude bekledingen verwijderen met BLANCHON GEBOUW AFBIJTMIDDEL 10’

VLOEIBAAR of in GELVORM, eventuele roestsporen verwijderen (metaalborstel, BLANCHON STAALWOL).
� Ontstoffen en ontvetten met BLANCHON VERDUNNER SYNTILAC® of aceton. Alle eventuele sporen van polish of

metaalpolijster zorgvuldig verwijderen (vooraf ontvetten) alvorens het METAALVERNIS aan te brengen.
� 6 maanden wachten alvorens te gebruiken op nieuw verzinkt metaal.

GEBRUIK EN AANBRENGEN
� Goed schudden voor gebruik.
� Niet aanbrengen bij een temperatuur lager dan 12°C noch buitenshuis in een vochtige omgeving.
� Aanbrengen met borstel of penseel: niet verdunnen. Het product is heel gemakkelijk uit te spreiden en moet niet lang

bewerkt worden.
� Om een optimale vormvastheid te verkrijgen zijn buitenshuis 2 lagen aangeraden. 4u wachten alvorens de 2e laag aan

te brengen. Maximaal 48 uur wachten tussen de lagen.
� Droogt en verhardt snel, neem de eerste dagen enkele voorzorgsmaatregelen. Belangrijk: METAALVERNIS mag niet

worden gebruikt opmetalen voor voedingsgebruik (vaatwerk en pannenset, enz.) noch opmetalen die tot meer dan
35°C verwarmd worden (kachels, enz.). Niet aanbrengen op roestconvertoren of metaal gepolijst met een speciale
polish zonder eerst het metaal na het polijsten zorgvuldig te ontvetten (om eventuele siliconen te verwijderen). Niet
aanwenden voor een ander gebruik dan dat waarvoor het bestemd is.

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
� Droogtijd “stofvrij”: 1 uur.
� Droogtijd “bedekbaar”: 4 uur in normale omstandigheden.
� Droogtijd “tot in de kern”: 24 uur in normale omstandigheden.

VERBRUIK
� 12 m2 per liter per laag naargelang de aard en de toestand van het oppervlak van de drager.
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TECHNISCHE GEGEVENS
DOEL TRADITIONELE BESCHERMINGSVERNIS VOOR ALLE BUITENMETALEN
HARSTYPE Acryl in waterige fase
DICHTHEID 1,09 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
REGLEMENTAIRE INFORMATIE Zie het overeenkomstige Veiligheidsinformatieblad (VIB)

(beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)
CONSISTENTIE Smeuïg
PIGMENTATIE Kleurloos
BEDEKBAAR 4 uur in normale gebruiksomstandigheden


