
Impregneert
en kleurt in 1 laag

�

Zeer hoge weerstand

�

Uitzonderlijk
dekkend vermogen

�

Beschermt duurzaam
tegen stof en vocht

�

Ideaal in
combinatie met
HOUTVEROUDERAAR

�

Ongekende
decoratieve effecten

�

Vlot onderhoud
en snel herstel

�

DOEL EN PRESENTATIE
� BLANCHON SOLID'OILTM is een éénlaagse* hardwaxolie die alle parket en houten vloeren binnenshuis doordrenkt.
� HIGH SOLID: het uitzonderlijk dekkend vermogen zorgt voor een snel en aangenaam gebruik.
� SOLID’OILTM is gebruiksklaar maar kan 20% van een specifieke verharder krijgen om:

- het drogen te versnellen
- en/of aangebracht te worden op parket waar veel op gelopen wordt.

� SOLID'OILTM geeft parket een mooie warmte en de traditionele matte nuance van geolied parket.
� De unieke formule van SOLID'OILTM, die een interactief netwerk aanmaakt met de houtvezels, dringt diep door in het

parket, voedt en beschermt het tegen stof en vocht.
� SOLID OILTM is geschikt voor alle Europese houtsoorten en de meeste exotische houtsoorten (op moeilijk drogend hout

zoals ipé, iroko, enz., zie § AANBRENGEN).
� Geolied parket is gemakkelijk te vernieuwen. Op druk belopen vloeren is geregeld onderhoud een must.
� SOLID'OILTM garandeert een maximaal droog extract in de NATURAL-versie: 100% van het aangebrachte product voedt en

beschermt het hout. Deze optimale bescherming komt tot stand dankzij de synergie van 3 plantaardige oliën die de
warmte van het hout benadrukken.

� SOLID'OILTM is eveneens verkrijgbaar in 9 basistinten: snow, white grey, pearl, old castle, anthracite, oude eik, antic, black
en metallic grey. Deze kleuren bieden door eenvoudige menging een oneindige waaier aan tinten van natuurlijk tot
donkerzwart met een hele variatie aan houtkleuren en een breed palet grijstinten.
*Door zijn hoge concentratie zorgt SOLID'OILTM ervoor dat de meeste harde houtsoorten in één enkele laag doordrenkt worden. Op zachte of heel absorberende
houtsoorten wordt een tweede laag aanbevolen.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
� Het oude of nieuwe parket vlak polieren: het te impregneren hout “blank” schuren (korrel 24 of 36), affinerenmet korrel

50 of 60 en eindafwerking met korrel 100 of 120.
� Belangrijk: met geborsteld hout kunnen er meer uitgesproken schakeringen worden verkregen dan met glad hout.
� Mochten opvullingen nodig zijn (gaten, barsten), gebruik dan vóór de eindafwerking de BLANCHON PRO FILLER

(voegenkit AQUA) of de BLANCHON VOEGENKIT VOOR HOUT.
� Daarna zorgvuldig ontstoffen.
� Het parket dient volkomen droog en schoon te zijn: in het algemeen, vochtigheidsgraad <10%; raadpleeg de geldende

technische gegevensfiche (gebruik geen detergenten of bleekmiddelen). Exotisch hout moet worden ontvet met de
BLANCHON VERDUNNER SYNTILAC®.

� Indien nodig een aangepast behandelingsproduct gebruiken.

Beitsen en decoratieve effecten
� Het geschuurde parket kan gebeitst worden met BLANCHON AQUATEINTE® 2K, BLANCHON HOUTBEITS speciaal

parketleggers of de BLANCHON HOUTVEROUDERAAR (positieve tinten). Na volledige droging een laag BLANCHON
PORIËNVULLER PRÉPLAST of PORIËNVULLER GEURARM aanbrengen. Beoordeel de beits in zijn geheel na het aanbrengen
van de laag PORIËNVULLER PRÉPLAST of PORIËNVULLER GEURARM (indien nodig een test uitvoeren op een
onopvallende plaats).

� De interessantste decoratieve effecten worden verkregen op geborsteld hout, dat vooraf met BLANCHON
HOUTVEROUDERAAR “verouderd” of gekleurd is.

� Belangrijk: op gebeitst of gekleurd hout zal het verkeer dat het parket te verduren krijgt de verkregen kleur doen
veranderen. Onderhoud het houtwerk zorgvuldig en regelmatig, voor een perfect en duurzaam decoratief en
beschermend effect.

GEBRUIK EN AANBRENGEN
� SOLID'OILTM is gebruiksklaar en moet niet verdund worden. Indien er in het bijzonder een optimale droging en

duurzaamheid beoogd worden, kan 20% VERHARDER in 100% SOLID'OILTM worden toegevoegd. Bewaring van het
mengsel: 1,5 uur. Het wordt ten stelligste aangeraden om de kleur NATURAL enkel met de VERHARDER aan te brengen.

� De bus goed schudden voor gebruik.
� Gebruik de onderhoudsolie niet bij een temperatuur onder 12°C. Enkel gebruiken in goed geventileerde ruimten.
� Een laag SOLID'OILTM aanbrengen met borstel, rol (korte haren) of spatel, in de richting van het hout. Het wordt

aangeraden om de kleur NATURAL met een spatel aan te brengen.
� Langzaam polijstenmet een boenmachinemet een beige pad. Deze handeling egaliseert de aangebrachte laag en geeft

uw parket zijn definitieve kleur en uitzicht.
� Tip van de professional: wanneer het werk af is, zorgt snel polijsten van het volledige oppervlak (boenmachine, nieuw

beige pad) voor een perfecte afwerking.
� SOLID'OILTM is compatibel met industriële roller coaters.
� Bijzondere gevallen:

1. Op exotisch hout, vet hout of op parketmet “scheepsdek”-voegeneen laag PORIËNVULLERPRÉPLAST of PORIËNVULLER
GEURARM aanbrengen om te voorkomen dat het hout, vanwege zijn natuurlijke eigenschappen, te traag droogt.
Vervolgens SOLID'OILTM aanbrengen.

2. Opheelabsorberendehoutsoortenmagerdevolgendedageentweede laagwordenaangebrachtvolgensdezelfdemethode.

Reinigen van het gereedschap
� Het gereedschap onmiddellijk na gebruik reinigen met VERDUNNER GEURARM BLANCHON.
� Reinig doeken, pads en gereedschap onmiddellijk na gebruik (risico op zelfontbranding van in olie gedrenkt materiaal).

Doeken en pads kunnen ook in water worden bewaard. De met olie doordrenkte doeken en pads niet weggooien zonder
ze in water te hebben gespoeld.

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

Solid'OilTM
High solid hardwaxolie

Natural
100% droog extract
100% oliën
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TECHNISCHE GEGEVENS
DOEL IMPREGNEREN VAN PARKET- EN PLANKENVLOEREN
HARSTYPE Plantaardige oliën
AFNOR-CLASSIFICATIE Familie 1, klasse 2b
DICHTHEID 0,95 en 0,942 voor Natural 100% (bij 20°C, volgens NF T 30020)
VLOEIBAARHEID Gekleurde versies: 120 seconden (CA 4, bij 20°C)
VISCOSITEIT 670 centipoise voor Natural 100% (BROOKFIELD T3, 100 t/min bij 20°C)
REGLEMENTAIRE INFORMATIE Zie de overeenkomstige Veiligheidsinformatiebladen (VIB)

(beschikbaar op www.blanchon.com of op www.quickfds.com)
MENGEN 100% HARDWAXOLIE SOLID’OILTM + 20% VERHARDER
BRUIKBAARHEIDSDUUR VAN HET MENGSEL 1,5 uur
BEDEKBAAR 12 tot 16 uur, naargelang de temperatuur en de vochtigheidsgraad.
VUILWEERSTAND Uitstekend
BESTENDIGHEID TEGEN HUISHOUDELIJKE Plantaardige olie, aceton, alcohol 40°C, water, koffie, thee, inkt: RAS
PRODUCTEN (na 20 dagen droogtijd volgens NF T 30053).

DROOGTIJD, UITHARDING EN BELOOPBAARHEID
� Droogtijd “stofvrij”: ongeveer 4 uur. Voor de (tweecomponent) NATURAL-versie: 6 uur.
� Droogtijd “bedekbaar”: 12 uur in normale gebruiksomstandigheden. Voor de (tweecomponent) NATURAL-versie: ongeveer 16 uur.
� Gebruik van de lokalen: 2 dagen na de aanbrenging van de laatste laag, in normale omstandigheden.
� Definitief uitverhard: 8 tot 10 dagen (5 tot 7 dagen bij gebruik van VERHARDER SOLID’OILTM).
� Tijdens de eerste dagen enkele voorzorgsmaatregelen nemen: niet afdekken (beschermingsdoeken), geen tapijten op de geoliede parket leggen.
� Ontstoffenmet een stofzuiger, een bezem of een doek (geen doordrenkte geweven stoffen gebruiken). Geen zwaremeubels verplaatsen. Geen water

of andere vloeistoffen laten staan op uw geoliede parket (bloempotten goed isoleren).
� Daarna: passende beschermingen aanbrengen (vilt) onder de tafelpoten en stoelen. Een kwaliteitsvolle mat aan de ingang van de ruimte houdt stof

en kiezels tegen. Uw hout heeft een gezond klimaat nodig: een omgevingstemperatuur van 19-21°C en een relatieve luchtvochtigheid van ong. 50 tot
65% zijn ideaal.

VERBRUIK
� 35 m2 per liter en per laag.

ONDERHOUD
� Het met parketolie behandelde oppervlak moet regelmatig worden afgestoft (bezem of stofzuiger).
� Eventuele vlekken en krassen zijn gemakkelijk te verwijderen met een neutraal detergent (goed uitgewrongen en niet-druipend materiaal).
� Belangrijk: 15 dagen wachten voor de eerste interventie, zodat SOLID’OILTM perfect tot in de kern droogt.
� EEN GOED ONDERHOUDEN GEOLIED PARKET WORDT MOOIER MET DE TIJD.

Normale reiniging
� Voor dagelijks onderhoud kan ook BLANCHON LAGOON®, speciale parketreiniger, worden gebruikt.
� Dit aanvullenmet vochtig bezemen (wekelijks in weinig betreden ruimten tot dagelijks in druk betreden ruimten)met BLANCHONNATUURLIJKE ZEEP

VOOR GEOLIED PARKET, verdund tot 50 ml per 5 liter water. Dit reinigt het met hardwaxolie behandeld parket grondig en versterkt de bescherming.
� Bewerk achtereenvolgende zones en spoel de microvezelbezem of het gebruikte materiaal regelmatig uit. Dit materiaal moet altijd goed

uitgewrongen zijn om het parket niet overdreven te bevochtigen.

Regelmatig onderhoud
� Breng de BLANCHON ONDERHOUDSOLIE op het ontstofte en schone geoliede parket aan en veeg op met een schone en droge katoenen doek tot een

matte glans ontstaat. Kies de schakering van de ONDERHOUDSOLIE in functie van de SOLID'OILTM schakering
� Deze bewerking verloopt gemakkelijker en sneller met een boenmachine met beige pad (als de vloer vuil is, kunt u een rode pad gebruiken om de

mechanische reiniging te versterken). Dit geeft een gelijkaardig effect als de spraymethode: het opglanzen gaat sneller en demechanische reiniging
wordt versterkt.

� Betreedbaar: 8 uur na polijsten.
� Frequentie: zodra het geoliede parket zijn matte glans begint te verliezen, doorgaans 1 tot 2 maal per maand.
� Als het parket zeer druk betreden wordt, kan het regelmatig onderhoud met de spraymethode worden aangevuld met een algemene laag Solid'OilTM,

gevolgd door een zorgvuldige boenbeurt met de hand of de machine (cf. § RENOVATIE).
� Hoe regelmatiger en frequenter het onderhoud, hoe gemakkelijker het wordt.

RENOVATIE
� Plaatselijk renoveren: kan worden uitgevoerd op zwaar beschadigde plaatsen (brandplekken van sigaretten, stoten...) : ontboenen om de schade te

verwijderen, vervolgens opnieuw impregneren. Dit is een van de grootste voordelen van een met SOLID’OILTM behandeld parket.
� Grondig renoveren: een geolied behandeld parket dat niet voldoende frequent werd behandeld volgens het gebruik ervan, kunt u een algemene

schuurbeurt geven met een boenmachine voorzien van een schuurrooster (bv. korrel 120). Vervolgens een laag SOLID’OILTM aanbrengen.

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.

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 afwerkenmet 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).


