
Zeer goede hechting

�

Gebruiksvriendelijk

�

Sneldrogende primer
voor alle toepassingen
(lakwerk of boenwas)

�

Aanbevolen voor:
exotisch hout, harsrijk
hout

�

Te gebruiken vóór:
BELMONT®, INTENSIV®,
PERFORMER®,
BLUMOR® SD, SPORT®,
CHAMBORD® SD,
INITIAL®, POLYSOLID®
of VP P.U.

�

DOEL EN PRESENTATIE
� BLANCHON PORIËNVULLER GEURARM is een eencomponentporiënvuller voor parket.
� PORIËNVULLER GEURARM dient als onderlaag voor de BLANCHON-lakken: BELMONT®, INTENSIV®, PERFORMER®,

BLUMOR® SD, SPORT®, CHAMBORD® SD, INITIAL®, POLYSOLID® of VP P.U.
� PORIËNVULLER GEURARM is zeer geschikt als primer voor vloeren die met boenwas worden afgewerkt.
� Het is buitengewoon gebruiksvriendelijk, droogt snel en is tijdbesparend.
� PORIËNVULLER GEURARM wordt aanbevolen voor het "fixeren" van BLANCHON HOUTBEITS, of BLANCHON

HOUTVEROUDERAAR, vóór het aanbrengen van een aqua-polyurethaanlak.
� Hecht zeer goed en is bijgevolg zeer geschikt voor de verglazing van exotisch hout (raadpleeg ons bij zeldzame

houtsoorten).

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
� Het oude of nieuwe parket vlak polieren: het te lakken hout "blank" schuren (korrel 24 of 36), verfijnen met korrel 50 of

60, en de eindafwerking dient te gebeuren met korrel 100 of 120 (cf. BIJLAGE).
� Daarna zorgvuldig ontstoffen.
� Het parket dient volkomen droog en schoon te zijn: in het algemeen, vochtigheidsgraad <10%; raadpleeg de geldende

Technische Fiche (gebruik geen detergenten of bleekmiddelen).
� Op gelijmd parket wordt het gebruik van BLANCHON PRO FILLER (AQUA voegenkit) of BLANCHON VOEGENKIT VOOR HOUT

aanbevolen voor een "kleurechte" opvulling (raadpleeg de Technische Fiches van deze producten).

Behandeling tegen insecten
� Indien nodig een aangepast behandelingsproduct gebruiken.

Beitsen
� Het geschuurde parket (“blankgeschuurd” hout) kan gebeitst worden met HOUTBEITS speciaal parketleggers (hout-,

kleur- of pasteltinten), HOUTVEROUDERAAR (positieve tinten).
� Belangrijk: PORIËNVULLER GEURARM is onmisbaar om HOUTBEITS of HOUTVEROUDERAAR “te blokkeren” vóór het

aanbrengen van een watergedragen lak of de BLANCHON PARKETLAK MILIEU. Nutteloos vóór het aanbrengen van
een traditionele lak (in oplosbare fase) of, in ieder geval, op AQUATEINTE® 2K.

GEBRUIK EN AANBRENGEN
� ZONDER MENGEN: PORIËNVULLER GEURARM is klaar voor gebruik.
� De bus goed schudden voor gebruik, niet verdunnen.
� Niet op parket aanbrengen bij een temperatuur lager dan 12°C aan de grond en bij een relatieve vochtigheid 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 lange borstel, rol (met kort haar) of Airless-pistool in een regelmatige en volle laag. PORIËNVULLER
GEURARM kan ook met een (gladde) spatel worden aangebracht; in dat geval zijn twee gekruiste lagen nodig. Op beuk,
esdoorn en kerselaar de PORIËNVULLER GEURARM niet met de spatel opbrengen.

� PORIËNVULLER GEURARM in één laag rechtstreeks op het (eventueel gebeitste en/of behandelde) hout aanbrengen. Na
45 minuten is het klaar om te polijsten en te bedekken met de gewenste lak.

� Na de eerste laag is het raadzaam de laag lichtjes te ontkorrelen met een boenmachine (fijn schuurrooster) of met de
hand en opnieuw te ontstoffen.

� Niet langer dan 48 uur wachten tussen twee lagen.

Reinigen van het gereedschap
� Onmiddellijk na gebruik met BLANCHON VERDUNNER SYNTILAC®.
� Zorgvuldig afsluiten na gebruik. Restanten niet in de riolering lozen.

DROOGTIJD
� Droogtijd “stofvrij”: 20 tot 30 minuten in normale omstandigheden.
� Droogtijd “schuurbaar/bedekbaar”: 45 minuten in normale omstandigheden.

VERBRUIK
� 10 m2 per liter per laag.

Verwarmt de kleur
van het hout

Poriënvuller
Geurarm



Poriënvuller Geurarm

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.

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
DOEL PRIMER VOOR PARKETLAKKEN
HARSTYPE Synthetisch
AFNOR-CLASSIFICATIE Familie 1, klasse 5b/7
DICHTHEID 0,82 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
VISCOSITEIT BROOKFIELD (Stang 2, snelheid 100 tpm bij 20°C) - 130 tot 150 centipoise
REGLEMENTAIRE INFORMATIE Zie het overeenkomstige Veiligheidsinformatieblad (VIB)

(beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)
SCHUURBAAR - BEDEKBAAR 45 minuten in normale omstandigheden
HECHTING Uitstekend op voorbereide parketvloeren

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 zeker te zijn van een mooie afwerking.
• 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).


