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Voor buitengebruik

�

Geurloos

�

Afwerking
en verfraaiing
van houtwerk
en schrijnwerk

�

Hoge concentratie
uv-bestendig

�

Hoge weerstand

�

Uitstekende hechting
op exotisch hout

�

Voor buitengebruik
Voor binnengebruik

�

DOEL EN PRESENTATIE
� Dankzij zijn speciale aqua-polyurethaanharsen en zijn buitengewoon dekkend vermogen behoudt de BLANCHON

VERNIS EXP een grote soepelheid waardoor hij de variaties in afmetingen van het hout kan volgen die zich buiten bij
temperatuurwijzigingen afspelen.

� Het hoge bevochtigingsvermogen van deze harsen zorgt ervoor dat ze heel goed in het hout kunnen dringen en zo zelfs
in exotisch hout, zoals teak, een goede verankering verzekeren.

� De technische prestaties en formulering voldoen aan de strengste milieuvereisten (Europees Ecolabel).
� VERNIS EXP is geschikt voor verticaal houtwerk.
� Beschikbaar als kleurloos glanzend, satijn, mat, onzichtbaar ruw hout en 4 gesatineerde tinten: heldere eik, vergulde

eik, middeneik en donkere eik.
(1)Enkel de uitzichten “kleurloos glanzend, kleurloos satijnglans, heldere eik, vergulde eik, midden eik, donkere eik, parelgrijs” beschikken over het Europees
Ecolabel. Het uitzicht “ruw hout” beschikt niet over een label.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
� VERNIS EXP gebruiken op schoon en droog hout, vrij van sporen van vernisschilfers of oude verflagen.
� Indien nodig oude of beschadigde afwerkingen verwijderen met BLANCHON GEBOUW AFBIJTMIDDEL 10’ VLOEIBAAR of

in GELVORM.
� Door het oppervlak eerst te ontkorrelen (schuurpapier korrel 120) zal de VERNIS EXP beter indringen. Buiten wordt het

aanbevolen om de scherpe hoeken van het schrijnwerk (fijn schuurpapier, korrel 120) af te ronden om een perfecte
omhulling te verkrijgen.

� Op oude vernislagen, de slecht hechtende delen verwijderen, de nog glanzende oppervlakken ontglanzen.
� In ieder geval goed ontstoffen alvorens het product aan te brengen.
� Indien nodig een aangepast behandelingsproduct gebruiken.
� In zeer vochtige kamers (bv. badkamers) zal het aanbrengen van een vernislaag op de achterkant van de friezen

voorkomen dat deze vervormen.

GEBRUIK EN AANBRENGEN
� Gebruiksklaar, niet verdunnen.
� Goed schudden voor gebruik. 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 10%
vochtigheid.

� Aanbrengen met een penseel of een borstel (rol voor grote oppervlakken) in 3 regelmatige en volle lagen.
� 2 lagen volstaan voor binnenhout.
� Het is aanbevolen om het oppervlak tussen twee lagen door lichtjes op te schuren (schuurpapier korrel 120) met de

hand, daarna stofvrij te maken. Bovendien zorgt deze bewerking voor een goede vormvastheid en biedt ze een glad en
mooi uitziend oppervlak dat gemakkelijk te onderhouden is. Geen staalwol gebruiken.

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
In normale omstandigheden:

� Droogtijd “stofvrij”: ongeveer 1 uur.
� Droogtijd “schuurbaar/bedekbaar”: 3 uur.
� Droogtijd “tot in de kern”: 48 uur.

VERBRUIK
� 12 m2 per liter per laag.

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

ONDERHOUD EN RENOVATIE
� VERNIS EXP laat zich renoveren met zichzelf. Het oppervlak eerst ontkorrelen (schuurpapier korrel 120). Na het

ontstoffen 2 lagen aanbrengen.

Houtvernis
voor binnen- en
buitengebruik

Vernis EXP
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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 ALLE LAKKEN VOOR ALLE HOUTWERKEN
HARSTYPE Aquapolyurethaan in waterige fase
DICHTHEID 1,03 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
VISCOSITEIT 250 centipoise (BROOKFIELD, Stang 2, snelheid 100 tpm bij 20°C)
REGLEMENTAIRE INFORMATIE Zie het overeenkomstige Veiligheidsinformatieblad (VIB)

(beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)
SCHUURBAAR - BEDEKBAAR 3 uur in normale omstandigheden

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.


