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Voor buitengebruik
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Geurloos
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Vergeelt niet
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Gelvorm: druipt niet
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Barst niet

�

Satijnglans

�

Voor buitengebruik
Voor binnengebruik

�

DOEL EN PRESENTATIE
� De geurloze BLANCHON ZEER LANG HOUDENDE LAZUURVERF MILIEU biedt een groot gebruikscomfort aan de

veeleisende gebruiker. Zijn technische prestaties en zijn formule (een laag VOS-percentage(1), in overeenstemming met
de milieuvereisten van het Europese Ecolabel; zowel mens- als milieuvriendelijk) beantwoorden aan de strengste
milieucriteria.

� De ZEER LANG HOUDENDE LAZUURVERF MILIEU is zeer rijk aan polyurethaanharsen van de nieuwe generatie en actieve
elementen, en bezorgt buitenhoutwerk een uitzonderlijk lange levensduur.

� Dankzij de gelvorm druipt de ZEER LANG HOUDENDE LAZUURVERF MILIEU niet en is ze makkelijk aan te brengen. Ze is
microporeus, waterbestendig en UV-werend, en beschermt en verfraait luiken, poorten, tuinmeubilair, balken,
lambriseringen, enz., zonder te blokkeren (aan elkaar kleven van de gelazuurde delen na het drogen) en ze barst niet.

� De ZEER LANG HOUDENDE LAZUURVERF MILIEU heeft een satijnen uitzicht, vergeelt niet, en is beschikbaar in 8 tinten:
kleurloos, heldere eik, vergulde eik, middeneik, donkere eik, wit, gletsjergrijs en zwart.
(1)Volgens Richtlijn 2004/42/EG.

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

nodig afschuren of afbijten met GEBOUW AFBIJTMIDDEL 10’ GELVORM).
� Gebruik de BLANCHON HOUT ONTGRIJZER bij grauw geworden hout.
� Het hout opschuren met fijn schuurpapier (bv. korrel 80) voor een optimale hechting.
� Indien nodig, exotisch of harshoudend hout ontvetten met BLANCHON VERDUNNER SYNTILAC® of aceton.
� Indien nodig een aangepast behandelingsproduct gebruiken.
� Gebruik op reeds gelazuurde houtsoorten is mogelijk als de drager gezond en homogeen is. Het volledige oppervlak

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

� Nieuw hout: afschuren met korrel 80 om de poriën optimaal te openen, vervolgens preventief behandelen indien nodig.
� Scherpe hoeken van meubels lichtjes afronden voor een perfecte dekking van het hout met de lazuurverf.
� In ieder geval zorgvuldig de oppervlakken afstoffen alvorens het product aan te brengen.

GEBRUIK EN AANBRENGEN
� De ZEER LANG HOUDENDE LAZUURVERF MILIEU 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 een vochtigheidsgraad boven 12%, ook niet op buitenhoutwerk als de weersomstandigheden binnen 12 uur
kunnen verslechteren. Enkel gebruiken in goed geventileerde ruimten.

� Aanbrengen met kwast, penseel of pistool in 3 “volle” lagen in de richting van de houtvezels: de lazuurverf 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 (zeer fijne schuurkorrel), vervolgens ontstoffen om kleine oneffenheden
in het hout te verwijderen; zo ontstaat een prachtig uitzicht. Geen staalwol gebruiken. De gekozen tint verschijnt
definitief enkele ogenblikken na het aanbrengen.

� Normale renovatie: 1 laag volstaat op oude lazuurlagen (na ontkorrelen en ontstoffen).
� Laattijdige renovatie: beschadigde oppervlakken opschuren, ontstoffen en vervolgens 2 lagen aanbrengen.
� Op binnenhoutwerk: 2 lagen aanbrengen, naargelang de gewenste tint en het gewenste uitzicht.

PRO-TIP:
- Breng vooraf één laag BLANCHON ANTI-UV CONDITIONER aan voor een nog duurzamere bescherming.

� 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 ZEER LANG HOUDENDE LAZUURVERF MILIEU.

� Blanchon heeft op basis van verschillende praktijk- en laboratoriumtests 2 prestatie-indexen op een schaal van 1 tot
10 gedefinieerd:

� Duurzaamheid: bestand tegen slechte weersomstandigheden en uv-stralen.
� 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.

� Niet aanbrengen op Red Cedar; beperkte hechting op moeilijk impregneerbare houtsoorten (eik, iroko, douglas, lariks,
enz.).

Zeer goed bestand
tegen uv-stralen
en slechte
weersomstandigheden

Zeer Lang Houdende
Lazuurverf Milieu
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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.

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 ZEER LANG HOUDENDE LAZUURVERF, HEEL HOGE PRESTATIES VOOR DE BESCHERMING

EN DE DECORATIE VAN BINNEN- EN BUITENHOUT
HARSTYPE Polyurethaan-acryl in waterige fase
AFNOR-CLASSIFICATIE Familie 1, klasse 7b2
DICHTHEID 1,01 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
VLOEIBAARHEID 1200 centipoise (BROOKFIELD)
REGLEMENTAIRE INFORMATIE Zie het overeenkomstige Veiligheidsinformatieblad (VIB)

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

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 u bij de lokale overheid naar de modaliteiten voor verwijderen en inzamelen.
- Restanten niet in de riolering lozen.

DROOGTIJD EN BELOOPBAARHEID
� Droogtijd “stofvrij”: ongeveer 30 minuten.
� Droogtijd “schuurbaar/bedekbaar”: 2 uur in normale omstandigheden.
� Droogtijd “tot in de kern”: 36 tot 48 uur in normale omstandigheden.

VERBRUIK
� 12 m2 per liter per laag.

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


