
Bruikbaar op
alle materialen*

�

Kan binnen ook op
meubels en kleine
voorwerpen worden
gebruikt

�

Satijnglans

�

Geurloze formule

�

Vergeelt niet

�

Schilfert niet af

�

DOEL EN PRESENTATIE
� BLANCHON VERGULDSEL is het resultaat van voortgezet onderzoek en een geavanceerde technologie: het is

buitengewoon geschikt om alle materialen* te decoreren: metaal, hout, enz.
� VERGULDSEL is zeer rijk aan specifieke soepele en van nature weerbestendige harsen, moet niet afgewerkt worden* en

zorgt voor een uitstekende bescherming van de dragers.
� De formule in waterige fase zorgt voor een bijzonder levende schittering in 4 beschikbare tinten: bleek goud, rijk goud,

oud goud, zilver (alle kleuren kunnen door elkaar worden gemengd).
� Belangrijk: VERGULDSELmag niet worden gebruikt opmetalen voor voedingsgebruik (vaatwerk en pannenset, enz.)
noch op metalen die meer dan 35°C verwarmd worden (kachels, enz.). Niet aanwenden voor een ander gebruik dan
dat waarvoor het bestemd is. Aanbrengen binnenshuis meubilair en kleine voorwerpen voor binnen.
*VERGULDSEL beschermt de materialen die daarvoor geschikt zijn duurzaam tegen blootstelling aan de buitenlucht, met uitzondering van broze dragers zoals
karton, gips, kunsthout, enz.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
� Op nieuwe, ijzerhoudende of andere metalen (aluminium, zink, roestvrij staal, verzinkt staal, messing, brons, enz.):

perfecte hechting op schone, droge dragers zonder sporen van vet, roest, corrosie of walshuid (indien nodig borstelen
en roest verwijderen).

� Op oude of geoxideerde metalen: de oude verf (BLANCHON GEBOUW AFBIJTMIDDEL 10’ VLOEIBAAR of GELVORM) en
roestsporen (metaalborstel) verwijderen. Als u het VERGULDSEL op een onderlaag, een roestomvormer of een
roestwerende primer gebruikt, moet u controleren of het product compatibel is en goed hecht. Niet aanbrengen op
gezandstraald metaal.

� Op nieuw hout: het oppervlak ontkorrelen met een fijn schuurpapier om de poriën van het hout te openen en om de
hechting te vergemakkelijken. Geen staalwol gebruiken.

� Zorgvuldig ontstoffen en ontvetten indien nodig (BLANCHON VERDUNNER SYNTILAC® of aceton). Alle eventuele sporen
van polish of metaalpolijster zorgvuldig verwijderen (vooraf ontvetten) vooraleer het VERGULDSEL aan te brengen.

GEBRUIK EN AANBRENGEN
� De verpakking goed schudden voor gebruik (na een lange opslagperiode is het gebruik van een stokje of een soepele

turbine aangeraden). Niet gebruiken bij een temperatuur lager dan 12°C noch buitenshuis in een vochtige omgeving.
� Aanbrengen met een penseel in 2 lagen: niet verdunnen. Het product is heel gemakkelijk uit te spreiden en moet niet

lang bewerkt worden.

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.
- Restanten niet in de riolering lozen.

DROOGTIJD
� Droogtijd “stofvrij”: 1 uur.
� Droogtijd “schuurbaar/bedekbaar” (tussen lagen): ongeveer 3 uur in normale omstandigheden.
� Droogtijd “tot in de kern”: 72 uur in normale omstandigheden. Neem de eerste dagen enkel voorzorgsmaatregelen.

VERBRUIK
� 12 m² per liter per laag naargelang de aard en de toestand van het oppervlak van de drager.

Heel groot dekkend
vermogen met
ondoorzichtige
dekkingskracht
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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 HOOGWAARDIG VERGULDSEL VOOR DE DECORATIE VAN DRAGERS BUITEN EN BINNEN
HARSTYPE Acryl in waterige fase
AFNOR-CLASSIFICATIE Familie 1, klasse 7b2
DICHTHEID 1,07 tot 1,11 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
VISCOSITEIT 1600 centipoise (BROOKFIELD T4)
REGLEMENTAIRE INFORMATIE Zie het overeenkomstige Veiligheidsinformatieblad (VIB)

(beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)
DROOGTIJD Ongeveer 3 uur bij 20°C in normale omstandigheden
CONSISTENTIE Smeuïg


