
Parketvloeren,
planken, trappen,
alle houtsoorten

�

Behoudt de natuurlijke
kleur van het hout

�

Zeer hoge dekking

�

DOEL EN PRESENTATIE
� BLANCHON PARKETLAK VP is ontwikkeld uit polyurethaanharsen met een geïntegreerde verharder. Hij wordt gebruikt

zonder mengen. Het wordt erg gewaardeerd door de vakmensen vanwege zijn gebruiksvriendelijkheid, zijn grote
vulkracht en zijn uitstekende slijtvastheid. Naast zijn soepelheid, zijn weerstandsvermogen en antislipeigenschappen,
geeft het ook een prachtige natuurlijke warmte en een duurzame bescherming aan uw parket.

� VP kan op parket van alle houtsoorten worden aangebracht (raadpleeg ons voor zeldzame exotische houtsoorten).
� Omdat het niet gemengd moet worden en geurloos is, is het eenvoudig en aangenaam in het gebruik.
� Verkrijgbaar in 4 uitzichten: glanzend, satijn, mat zijde/natuurlijke was, geboende eik.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
� VP enkel aanbrengen op door polijsten geëffend en blank geschuurd hout (beitsen en verwijderen van was worden

afgeraden; cf. BIJLAGE) dat stofvrij is en vrij van sporen van reinigingsmiddelen, vet, was, boenwas, polish of lijnolie (of
andere specifieke oliën).

� Het parket moet perfect droog en schoon zijn: in het algemeen, vochtigheidsgraad <10%; raadpleeg de geldende
Technische Fiche (gebruik geen wasmiddel, verhelderende of bleekmiddelen of parketreiniger).

� Daarna zorgvuldig ontstoffen.
� Op gelijmd parket wordt het gebruik van BLANCHON VOEGENKIT VOOR HOUT aanbevolen voor een “kleurechte” opvulling.

Raadpleeg de Technische Fiche van dit product.

Behandeling tegen insecten
� Indien nodig een aangepast behandelingsproduct gebruiken.

Beitsen
� Het geschuurde parket (“blank geschuurd” hout) kan gebeitst worden met BLANCHON HOUTBEITS speciaal

parketleggers of BLANCHON HOUTVEROUDERAAR (positieve tinten).
� In ieder geval nooit het verfproduct ontkorrelen, maar wel de eerste afwerkingslaag, om geen kleurverschil te

veroorzaken. Het is in ieder geval aangeraden om slechts te ontkorrelen (fijn schuurpapier) alvorens de laatste laklaag
aan te brengen.

� Het is onnodig en het wordt afgeraden om een laag BLANCHON PORIËNVULLER PRÉPLAST® aan te brengen om de beits
te “blokkeren”. In geval van lichte plekken dient er rekening mee te worden gehouden dat de kleur van het hout nog
dieper zal worden onder invloed van de polyurethaanharsen en dat de algemene kleur zich na de eerste laklaag zal
zetten (doe, indien noodzakelijk, eerst een test op een weinig zichtbare plaats).

� Gebruik geen lazuurverf.

Poriënvuller vóór lakken
� Het gebruik als eerste laag, op niet-gebeitst hout, van PORIËNVULLER PRÉPLAST® zorgt voor een snelle dekking met VP

(tijdwinst). Deze handeling is eveneens aangeraden op oud parket of parket in exotisch hout, wanneer men een zo
helder mogelijke houttint wil behouden, en meer bepaald op vroeger geboend, in boenwas gezet of geolied parket.

GEBRUIK EN AANBRENGEN
� ZONDER MENGEN: EEN COMPONENT. Verdunnen is niet nodig.
� De verpakking goed schudden vóór gebruik.
� Een parket niet lakken bij een temperatuur onder 12°C en een relatieve luchtvochtigheid van meer dan 85%

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

� Aanbrengen met een borstel of (kortharige) rol in 3 regelmatige en dikke lagen.
� Niet langer dan 48 uur wachten tussen twee lagen.
� Het is aanbevolen om het oppervlak tussen twee lagen door lichtjes op te schuren (polijsten) met de hand en daarna

stofvrij te maken.

Reinigen van het gereedschap
� Onmiddellijk na gebruik met BLANCHON VERDUNNER GEURARM . Geen celluloseverdunners of synthetische verdunners

gebruiken.
� Zorgvuldig afsluiten na gebruik. Restanten niet in de riolering lozen.

Zonder mengen
Hoge weerstand

Parketlak VP
Polyurethaan
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TECHNISCHE GEGEVENS
DOEL GEBRUIKSKLARE PARKETLAK VOOR HOUTEN VLOEREN
HARSTYPE Polyurethaan
AFNOR-CLASSIFICATIE Familie 1, klasse 4a
DICHTHEID 0,87 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
VISCOSITEIT 150 centipoise (BROOKFIELD T2)
REGLEMENTAIRE INFORMATIE Zie het overeenkomstige Veiligheidsinformatieblad (VIB)

(beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)
SCHUURBAAR - BEDEKBAAR 6 uur naargelang de temperatuur en vochtigheidsgraad
TABER-SCHUURBESTENDIGHEID Gewichtsverlies: 38 mg (schijven CS 10, 1000 toeren, 1 kg)
SCHOKBESTENDIGHEID 50 cm (boorkop van 400 g) (volgens NF T 30039)
KRASBESTENDIGHEID Potlood 7H

DROOGTIJD, UITHARDING EN BELOOPBAARHEID
� Droogtijd “stofvrij”: Ongeveer 30 tot 40 minuten.
� Droogtijd “schuurbaar/bedekbaar”: 6 uur in normale omstandigheden.
� Geen 48 uur wachten tussen de lagen
� Definitief uitverhard: 8 tot 10 dagen.
� Voorzichtig beloopbaar: 16 tot 24 uur in normale omstandigheden.
� Gebruik van de ruimtes: tijdens de eerste 10 dagen enkele voorzorgsmaatregelen nemen: niet afdekken (beschermingsdoeken), geen tapijten op het

gelakt parket leggen.
� Geen zware meubels verplaatsen. Ontstoffen met een stofzuiger of een bezem (geen doordrenkte geweven stoffen gebruiken).
� Daarna: passende beschermingen aanbrengen (vilt) onder de tafelpoten en stoelen. Indien nodig een kwaliteitsvolle mat 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
� Vorstvrij bewaren (opgelet met de bewaring in voertuigen).
� Zorgvuldig afsluiten na gebruik.

ONDERHOUD
� VP vergemakkelijkt het onderhoud van alle parketvloeren.
� GEWOON ONDERHOUD: regelmatig ontstoffen met stofzuiger (of bezem), indien nodig ook nat vegen (goed uitgewrongen materiaal dat niet druipt).

LAGOON® voor dagelijks onderhoud. De CLEANER LISABRIL® ontvet en reinigt alle gelakte parketten grondig. Het behoudt het originele uitzicht.
� Belangrijk: 10 dagen wachten voor de eerste interventie, zodat VP perfect tot in de kern droogt.
� GEBRUIK GEEN: boenmachine, zwabber, poetsmiddelen met siliconen, producten met ammoniak of schuurmiddelen enz. - alle materialen en

producten die het glad of glanzend kunnen maken.
� Druk belopen plaatsen worden het best onderhouden met de BLANCHON POLISH PROTECTOR Satijn of Mat en de CLEANER LISABRIL®.
� Op VP Mat Zijde/Natuurlijke Was alleen POLISH PROTECTOR MAT, CLEANER LISABRIL® en LAGOON® gebruiken om het oorspronkelijke uitzicht niet

te wijzigen.

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 afwerken met 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).


