
Perfecte hechting
op alle verticaal
buitenhoutwerk:
den, lariks, douglas,
red cedar...

�

Hoge weerstand
tegen uv-stralen
en weersinvloeden

�

Druipt niet

�

Voor buitengebruik

�

Geurloos

�

DOEL EN PRESENTATIE
� De unieke formule van de lazuurverf TECH-WOODTM garandeert een perfecte hechting op alle verticaal buitenhoutwerk:

exotisch hout, harshoudend of zacht hout, met inbegrip van nauwelijks of niet impregneerbare houtsoorten zoals
lariks, douglas, red cedar, eik... en thermisch behandelde en tot in de kern behandelde houtsoorten.

� Betere hechting dankzij een betere impregnatie van het hout en een grote soepelheid van de beschermende film.
� Hoge concentratie van pigmenten en anti-uv-stoffen om een langdurige bescherming te verzekeren.
� Uitstekend aan te brengen door de smeuïge samenstelling en de perfecte dekking. De lazuurverf TECH-WOODTM

beschermt, verfraait en egaliseert het hout: luiken, poorten, palissades, wandbekleding...
� Verkrijgbaar in 9 natuurlijke en trendy tinten met een mooie satijnglans: kleurloos, heldere eik, vergulde eik, donkere

eik, rustieke eik, mahoniebruin, wit, vergrijsd hout.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
� Het hout moet gezond, schoon en droog zijn, zonder resten van oude lak, verf, olie of andere vettige stoffen (afschuren

of afbijten indien nodig met GEBOUW AFBIJTMIDDEL 10’ GELVORM) of hars (exotisch of harshoudend hout ontvetten met
BLANCHON VERDUNNER SYNTILAC® of met aceton). Het hout opschuren met schuurpapier (korrel 80) voor een optimale
hechting.

� Indien nodig ontgrijzen met behulp van BLANCHON HOUT ONTGRIJZER en daarna ontkorrelen met schuurpapier.
� Verontreinigd hout: afkrabben, schoonmaken en vervolgens behandelen met een geschikt behandelingsproduct.
� Nieuw hout: ontkorrelen met een schuurkorrel 80 voor een ideale opening van de poriën, reinigen en vervolgens

behandelen met een aangepast product (een niet-vet, waterverdunbaar insecten- en schimmeldodend middel).
� Scherpe hoeken van meubels lichtjes afronden voor een perfecte dekking van het hout met de lazuurverf. Het

aanbrengen van een onderlaag (uitgezonderd BLANCHON XYLOPRIM®) wordt afgeraden.
� Gebruik op reeds gelazuurde houtsoorten is mogelijk als de drager gezond en homogeen is. Het volledige oppervlak

zorgvuldig ontkorrelen zonder polijsten (schuurkorrel 80 - 100). Als de te renoveren beits beschadigd is, moet u
schuren tot op het ruwe hout.

� In ieder geval zorgvuldig de oppervlakken afstoffen alvorens het product aan te brengen.

GEBRUIK EN AANBRENGEN
� De TECH-WOODTM lazuurverf hoeft niet verdund te worden, goed schudden voor gebruik; daarna enkele minuten laten

rusten zodat het opnieuw een smeuïge consistentie heeft. Niet aanbrengen bij een temperatuur lager dan 12°C en bij
een relatieve vochtigheid van meer dan 85%.

� Niet aanbrengen op hout met meer dan 12% vochtigheid of buiten als de weersomstandigheden de eerstvolgende 12 uur
kunnen verslechteren. Enkel gebruiken in goed geventileerde ruimten.

� Aanbrengen met kwast of penseel of pistool in 3 “goed gevulde” lagen in de richting van de houtvezels: het lazuur
verspreidt zich snel (bij aanbrengen met de roller, de laag onmiddellijk gladstrijken, in de richting van de houtvezels,
met een droge spalter). Lichtjes opschuren tussen de lagen (korrel 100 - 120), vervolgens ontstoffen om kleine
oneffenheden in het hout te verwijderen; zo ontstaat het mooiste uitzicht. Geen staalwol gebruiken.

� Normale renovatie: 1 laag volstaat op oude lazuurlagen (na ontkorrelen en ontstoffen).
� Laattijdige renovatie: beschadigde oppervlakken opschuren, ontstoffen en vervolgens 2 lagen aanbrengen.
� Belangrijk: volgens de norm NF T34-202 mag, op buitenhoutwerk, de tint "kleurloos" niet alleen worden gebruikt,
maar moet hij worden gebruikt in combinatie met 2 lagen gekleurde TECH-WOODTM lazuurverf.

� BLANCHON heeft op basis van verschillende praktijk- en laboratoriumtests 3 prestatie-indexen op een schaal van 1 tot
10 gedefinieerd:
Duurzaamheid: bestand tegen slechte weersomstandigheden en uv-stralen: op een reeks uiteenlopende houtsoorten.
Perfecte hechting op alle houtsorter
Gebruikscomfort: viscositeit, aanbrenggemak, hernemingstijd.
- ONDERGROND: NIEUW HOUT, aanbrengen in 3 lagen, volgens de bovenstaande gebruiksaanwijzingen.

OUD OF TE RENOVEREN HOUT: gezond, schoon, droog en niet vet. Aanbrengen volgens de bovenstaande
gebruiksaanwijzingen.

- BLOOTSTELLING: enkel op verticaal houtwerk. Bij blootstelling op het zuiden of het westen zijn 3 lagen vereist.

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.
- Lege verpakking in het containerpark afleveren.
- Informeer bij de plaatselijke overheid naar de wijze van verwijdering en inzameling
- Restanten niet in de riolering lozen.

Technische
innovatie hechting
op alle houtsoorten

Lazuurverf
TECH-WOODTM



Lazuurverf TECH-WOODTM

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 LAZUURVERF HECHTING OP ALLE HOUTSOORTEN, HEEL HOGE PRESTATIES VOOR DE BESCHERMING

EN DE DECORATIE VAN BUITENHOUT
HARSTYPES Polyurethaan-acryl in waterige fase
AFNOR-CLASSIFICATIE Familie 1, klasse 7b2
DICHTHEID 1,01
VISCOSITEIT 800 centipoise
REGLEMENTAIRE INFORMATIE Zie het Veiligheidsinformatieblad (VIB) voor meer inlichtingen

(beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)

DROOGTIJD
� Droogtijd “stofvrij”: ongeveer 1 uur.
� Droogtijd “schuurbaar/bedekbaar” (tussen lagen): 3 uur in normale omstandigheden.
� Droogtijd “tot in de kern”: 24 uur in normale omstandigheden.

VERBRUIK
� 12 tot 14 m2 per liter per laag, naargelang de houtsoort.

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


