
Oppervlakrenovatie
van gelakt, geolied,
voorgelakt/-geolied
parket,
laminaatvloeren
en kunststof:

�

Maskeert krassen,
doet dof geworden
vloeren herleven

�

Perfecte hechting
in 1 laag

�

Zonder onderlaag

�

Hoge weerstand tegen
vlekken en krassen

�

Zeer hoge dekking

�

Afgewerkt in ½ dag

�

Geurloos

�

DOEL EN PRESENTATIE
� Met de BLANCHON RENOVATIEVERNIS kunt u gelakt, geolied, voorgelakt/geolied parket renoveren, evenals laminaat en

versleten en dof geworden kunststof(2), zonder blank te hoeven schuren of de bekleding te vervangen.
� De unieke formule met sterk bevochtigende eigenschappen en de toevoeging van een verharder garanderen een

perfecte hechting, evenals een hoge weerstand tegen verkeer en chemische stoffen.
� Het gebruik van de RENOVATIEVERNIS is eenvoudig en snel: rechtstreeks aanbrengen zonder hechtingsprimer. De

eenvoudige voorbereiding van het oppervlak en de aanbrenging in één laag zorgen ervoor dat de ruimte snel terug in
gebruik kan worden genomen.

� Verkrijgbaar in 2 uitzichten: Satijn, Mat.
(2)Oppervlakkige slijtage: verkeer, oppervlakkige krassen, micro-krassen, dof geworden uitzicht.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
� De voorbereiding hangt af van het type ondergrond dat te renoveren is(1):
� Voor (ter plaatse of in de fabriek) gelakt parket:

- Ontkorrelen met een schuurrooster korrel 120 Zorgvuldig ontstoffen en vervolgens ontvetten met de BLANCHON
POLISH REMOVER of met alcohol. Het oppervlak moet proper en droog zijn alvorens RENOVATIEVERNIS aan te brengen.

� Voor (ter plaatse of in de fabriek) geolied parket, laminaatvloeren of kunststofvloeren:
- Het oppervlak afschuren zonder het uitzicht te wijzigen en zorgvuldig ontstoffen. Schoonmaken en ontvetten met de
BLANCHON POLISH REMOVER of met alcohol. Het oppervlakmoet proper en droog zijn alvorens RENOVATIEVERNIS aan te
brengen.

� Test de hechting op voorhand.
� Niet aanbrengen op parket behandeld met was, lijnolie, linoleumvloeren. Neem voor meer informatie contact op met

onze technische dienst.
� Belangrijk: Oud, gelakt parket met slijtage aan het hout moet volledig blank geschuurd worden.

GEBRUIK EN AANBRENGEN
Mengen

� De PARKETLAK goed schudden en vervolgensmengen: 0,25L VERHARDER (comp. B) voor 2,5L PARKETLAK (comp. A); 1
deel VERHARDER per 10 delen PARKETLAK (in volume).

� Zorgvuldig homogeen maken en meteen daarna de verharder toevoegen gedurende 2 tot 3 min. De lak is nu klaar voor
gebruik en 1,5 uur bruikbaar.

� Belangrijk: De 2 componenten van de lak zijn specifiek en kunnen niet met andere producten vermengd worden. De
PARKETLAK nooit zonder VERHARDER aanbrengen.

� Geen verdunning nodig onder normale omstandigheden.

Aanbrengen
� 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 11% vochtigheid. Enkel
gebruiken in goed geventileerde ruimten.

� Aanbrengen met een roller, een spalter of een borstel (voor randen of kleine oppervlakken) in 1 regelmatige en "volle"
laag (12m2/L).

� Op geolied parket, indien het uitzicht na het drogen van de eerste laag RENOVATIEVERNIS niet homogeen is, een tweede
laag RENOVATIEVERNIS aanbrengen. Het oppervlak vooraf licht ontkorrelen (schuurrooster 120), vervolgens zorgvuldig
ontstoffen. Geen 48 uur wachten tussen de lagen.

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 riolen gieten.
- Lege verpakking in het containerpark afleveren.

DROOGTIJD, UITHARDING EN BELOOPBAARHEID
� Droogtijd “stofvrij”: 30 - 45 minuten.
� Droogtijd “schuurbaar/bedekbaar’’: 3 uur in normale gebruiksomstandigheden.
� Geen 48 uur wachten tussen 2 lagen.
� Voorzichtig beloopbaar: Ongeveer 24 uur in normale gebruiksomstandigheden.
� Definitief uitverhard: 5 tot 7 dagen. Neem de eerste dagen enkele voorzorgsmaatregelen: 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).

Directe hechting
zonder schuren(1)

Alle oppervlakken

Renovatievernis
Bicomponent parketlak



Bicomponent Renovatievernis

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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TECHNISCHE GEGEVENS
DOEL RENOVATIEVERNIS VOOR BEHANDELD PARKET, LAMINAATVLOEREN EN KUNSTSTOFVLOEREN
HARSTYPE Comp. A: polyurethaan in waterige fase - Comp. B: waterverdunbaar polyurethaan
AFNOR-CLASSIFICATIE Comp. A: Familie 1, klasse 7b2 - Comp. B: Familie 1, klasse 6a
DICHTHEID 1,03 (bij 20°C)
VISCOSITEIT Comp. A: 220 centipoise (BROOKFIELD) - Comp. B: 200 centipoise (BROOKFIELD)
REGLEMENTAIRE INFORMATIE Zie de overeenkomstige Veiligheidsinformatiebladen (VIB)

(beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com).
MENGSEL EN KATALYSE 10 volumes Comp. A + 1 volume Comp. B
VOORZORGEN BIJ GEBRUIK Niet gebruiken bij minder dan 12°C. Buiten het bereik van kinderen bewaren.
SCHUURBAAR - BEDEKBAAR 3 uur naargelang de temperatuur en vochtigheidsgraad
TABER-SCHUURBESTENDIGHEID Niet van toepassing (afhankelijk van het gerenoveerde systeem)
SCHOKBESTENDIGHEID Niet van toepassing (afhankelijk van het gerenoveerde systeem)
KRASBESTENDIGHEID Niet van toepassing (afhankelijk van het gerenoveerde systeem)

VERBRUIK
� 12 m2 per liter per laag.

BEWARING
� Component A (PARKETLAK): vorstvrij bewaren (opgelet met de bewaring in voertuigen).
� Component B (VERHARDER): bestand tegen vorst.
� De twee componenten na gebruik zorgvuldig afsluiten.
� Belangrijk: het is raadzaam om de hals van de bus Verharder af te vegen, om te voorkomen dat het product de dop doet vastkleven.

ONDERHOUD
� De RENOVATIEVERNIS vereenvoudigt het onderhoud van alle vloeren.
� Belangrijk: 10 dagen wachten voor de eerste interventie, zodat RENOVATIEVERNIS perfect tot in de kern droogt.
� 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.
� GEBRUIK GEEN: boenmachine, zwabber, poetsmiddelen met siliconen, producten met ammoniak of schuurmiddelen enz. - alle materialen en

producten die het glad of glanzend kunnen maken.


