
Combineert prestaties
en ecologisch
bewustzijn

�

Geurloos

�

Droog in 30 min.

�

Bewaart en onderhoudt
Parketolie Milieu

�

Eenvoudig onderhoud
en restauratie

�

Glijdt niet

�

DOEL EN PRESENTATIE
� De BLANCHON ONDERHOUDSOLIE MILIEU vormt de natuurlijke aanvulling voor de BLANCHON PARKETOLIE MILIEU.
� De geurloze BLANCHON ONDERHOUDSOLIE MILIEU biedt een groot gebruikscomfort aan de veeleisende gebruiker. Zijn

technische prestaties en zijn milieubewuste formulering voldoen aan de strengstemilieuvereisten.
� DeONDERHOUDSOLIEMILIEU laat zich op eenvoudige en praktischewijze rechtstreeks aanbrengen op schoonhout datmet

PARKETOLIE MILIEU geïmpregneerd is: opboenenmet de hand of boenmachine is niet nodig.
� Dankzij zijn geurloosheid, zijn gebruiksgemak en snelle droogtijd kunnen de lokalen in eenmum van tijd opnieuwworden

gebruikt.
� De stofwerende, duurzame ONDERHOUDSOLIE MILIEU is verkrijgbaar in twee versies: KLEURLOOS MAT voor het onderhoud

van de tinten kleurloos, ruw hout enmat, en ULTRA MAT voor het onderhoud van de ultramatte tint en natuurlijk effect.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
� De ONDERHOUDSOLIE MILIEU is in het bijzonder geschikt voor het onderhoud van met PARKETOLIE MILIEU

geïmpregneerd parket en houten vloeren.
� Wij raden aan om de ONDERHOUDSOLIE MILIEU aan te brengen op een zuivere en droge vloer: op voorhand zorgvuldig

ontstoffen (bezem, stofzuiger, ...) is altijd aan te bevelen.
� Eventuele vlekken en krassen zijn gemakkelijk te verwijderen met BLANCHON POWERFUL CLEANER, BLANCHON

NATUURLIJKE ZEEP VOOR GEOLIED PARKET, BLANCHON LAGOON® (goed uitgewrongen en niet-druipend materiaal).
Belangrijk: 7 tot 10 dagen wachten voor de eerste interventie, zodat de ONDERHOUDSOLIE MILIEU perfect tot in de
kern droogt.

� Vlekken, hardnekkig vuil of strepen worden met een fijn schuurmiddel verwijderd. Op deze plaatsen, de vloer opnieuw
impregneren met PARKETOLIE MILIEU.

� Belangrijk: bijzondere waakzaamheid, zorg en regelmaat zijn van belang bij het onderhoud van gebeitst (of
voordien gebeitst) hout, geïmpregneerd met PARKETOLIE MILIEU, om kleurveranderingen te voorkomen.

� N.B.: raadpleeg de bijgevoegde gebruikelijke reinigingsmethode voormet olie behandeld parket (op de volgende pagina).

GEBRUIK EN AANBRENGEN
� De ONDERHOUDSOLIE MILIEU moet worden gebruikt zodra het met PARKETOLIE MILIEU geïmpregneerd parket zijn

natuurlijke glans verliest (normale gebruiksslijtage, microkrassen, enz.).
� Gebruiksklaar: niet verdunnen, goed schudden vóór en tijdens het gebruik. Gebruik de onderhoudsolie niet bij een

temperatuur onder 12°C. Enkel gebruiken in goed geventileerde ruimten.
� Perfecte hechting op met PARKETOLIE MILIEU geolied, schoon, ontstoft en droog hout (gereinigd met POWERFUL

CLEANER, NATUURLIJKE ZEEP of LAGOON®) goed uitgewrongen materiaal, zie § VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND).
� Een fijne sluier ONDERHOUDSOLIE MILIEU aanbrengen met een bezem met microvezels (eventueel met een fijne en

schone katoenen doek) op het schone en droge geolied parket (u kunt een verstuiver gebruiken en vervolgens
onmiddellijk opvegen met de microvezels). Plaatselijke en nauwkeurige verbeteringen kunnen rechtstreeks met een
katoenen vod worden geïmpregneerd en geboend.

� Het oppervlak spreidt zichzelf onmiddellijk uit. Lang “bewerken” is onnodig. Gebruik van een machine (boenmachine
met 3 roterende borstels of professionele boenmachine met een beige pad) is onnodig en af te raden.

� Droogtijd: ong. 30 minuten. De vloer mag dan weer worden betreden.
� Frequentie: zodra het geolied parket zijn mooie uitzicht verliest, gewoonlijk 1 tot 2 maal per maand in normale

gebruiksomstandigheden.
� Voor druk belopen parket kan regelmatig onderhoud worden afgewisseld met een algemene laag PARKETOLIE MILIEU

(zie ONDERHOUD EN RENOVATIE, punt 4 n).
� Hoe regelmatiger en frequenter het onderhoud met ONDERHOUDSOLIE MILIEU, hoe gemakkelijker het wordt.

EEN GOED ONDERHOUDEN GEOLIED PARKET WORDT MOOIER MET DE TIJD.

Reinigen van het gereedschap
� Onmiddellijk na gebruik, met water.
� Bescherm het milieu:

- Materiaal goed uitwringen na gebruik. Goed afdrogen. Uitspoelen in een recipiëntmet zeer weinig water. Dit water laten
verdampen. Het restafval kan dan met het normale afval worden verwijderd. Verpakking goed sluiten na gebruik. Lege
verpakking in het containerpark afleveren. Informeer bij de plaatselijke overheid naar de wijze van verwijdering en
inzameling Restanten niet in de riolering lozen.

DROOGTIJD EN BELOOPBAARHEID
� Droogtijd “stofvrij”: ongeveer 5 minuten.
� Voorzichtig beloopbaar: 30 minuten in normale omstandigheden. Neem gedurende het eerste uur enkele

voorzorgsmaatregelen.
� 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 geoliede parket (bloempotten goed isoleren). Geen zware meubels verplaatsen. Ontstoffen met een stofzuiger of
een bezem (gebruik geen doordrenkte geweven stoffen).

Onderhoudsolie
Milieu

Zonder boenen



Onderhoudsolie Milieu

50 8ème Rue
69800 SAINT-PRIEST - FRANCE

Dienst Uitvoer: Tel: (0033) 472 89 06 09
Fax: (0033) 472 89 06 02

BLANCHON S.A.S - Naamloze vennootschap met directie en toezichtsraad met een kapitaal van 4 258 258 €

RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Internet : www.blanchon.com

TECHNISCHE GEGEVENS
TOEPASSING ONDERHOUDSOLIE VOOR PARKETVLOEREN, HOUTEN VLOEREN EN WERKVLAKKEN
HARSTYPE Watergedragen oliën
AFNOR-CLASSIFICATIE Familie 1, klasse 7b2
DICHTHEID 1,01 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
VLOEIBAARHEID 35 seconden (CA 2,5, bij 20°C)
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.

VERBRUIK
� 25 m2 per liter per laag.

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

ONDERHOUD
� Normale reiniging: stofzuiger, dweilen (POWERFUL CLEANER, NATUURLIJKE ZEEP of LAGOON®, goed uitgewrongen materiaal).
� Regelmatig onderhoud: ONDERHOUDSOLIE MILIEU, aangebracht met een bezem met microvezels (eventueel een fijne en schone katoenen doek) op

een schoon en droog geolied parket.
� Plaatselijke renovatie: beschadigde plekken krachtig afschuren (fijn schuurpapier), vervolgens plaatselijk opnieuw impregneren (1 of 2 lagen) met

ONDERHOUDSOLIE MILIEU (fijne laag aanbrengen met een fijne en schone katoenen doek). Geen staalwol gebruiken. Voer voor een perfect resultaat
over de gehele vloer een Regelmatig onderhoud uit zoals hierboven beschreven.

� Grondig renoveren: volledig oppervlak afschuren, ontstoffen, vervolgens een fijne laag natuurlijke of gekleurde PARKETOLIE MILIEU aanbrengen met
de roller.

BIJLAGE 1: NORMALE REINIGING VAN EEN GEOLIED PARKET
• Vochtig vegen: met BLANCHON NATUURLIJKE ZEEP VOOR GEOLIED PARKET,
verdund tot 50 ml per 5 liter water, met de POWERFUL CLEANER verdund tot 100
ml per 5 liter water of met LAGOON® (gebruiksklaar).

• Bewerk de achtereenvolgende zones en spoel de dweil of het gebruikte materiaal
regelmatig uit. Ditmateriaalmoet altijd goed uitgewrongen zijn omhet parket niet
overdreven te bevochtigen.

• Wekelijks in weinig betreden ruimten, tot dagelijks in druk betreden ruimten.
• Geen water laten staan op een parket dat geïmpregneerd is met PARKETOLIE
MILIEU.

BIJLAGE 2: RENOVATIE
• PLAATSELIJK RENOVEREN: een plaatselijke renovatie kan worden uitgevoerd op
zwaar beschadigde plaatsen (brandplekken van sigaretten, stoten…): : afschuren
om de schade te verwijderen, vervolgens opnieuw impregneren met
ONDERHOUDSOLIE MILIEU. Dit is een van de belangrijkste voordelen van een
parket behandeld met PARKETOLIE MILIEU.

• GRONDIG RENOVEREN: een geolied parket dat niet voldoende frequent werd
behandeld naar het gebruik ervan, kunt u een algemene schuurbeurt geven met
een boenmachine voorzien van een schuurrooster (bv. korrel 120). Vervolgens
een laag pure PARKETOLIE MILIEU aanbrengen (kortharige roller).


