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in poedervorm
DOEL EN PRESENTATIE

 BLANCHON OLIE VOOR WANDBEKLEDING beschermt en decoreert alle verticale buitenhout:
wandbekleding, claustra’s, luiken, tuinmeubelen, enz.
 De natuurlijke doordringende en niet-filmvormende OLIE VOOR WANDBEKLEDING is de ideale
bescherming voor houten wandbekledingen, met name nauwelijks of niet impregneerbare
houtsoorten zoals lariks, douglas, red cedar, enz.
 Dankzij de moderne geconcentreerde tinten en het ultra mat poederig aanzicht is de OLIE VOOR
WANDBEKLEDING een zeer trendy decoratieve afwerking die de nerven en de natuurlijke
schoonheid van het hout goed doet uitkomen.
 De OLIE VOOR WANDBEKLEDING biedt een dubbele bescherming dankzij een sterke concentratie
aan pigmenten in combinatie met anti-uv-bestanddelen.
 Het waterparelend effect zorgt voor extra bescherming tegen alle weersomstandigheden
(regen, sneeuw...), de waterdruppels glijden gemakkelijke van het houtoppervlak.
 De gelvorm wordt vloeibaar door er met de borstel over te strijken: loopt niet en kan zeer vlot
worden aangebracht op verticale oppervlakken.
 De OLIE VOOR WANDBEKLEDING kan rechtstreeks op onbewerkt, gezond, proper en droog
worden aangebracht, in slechts 2 lagen.
 De OLIE VOOR WANDBEKLEDING is verkrijgbaar in 4 tinten: red cedar, ruwe den, antraciet en
natuurlijk grijs voor een zeer trendy, uniform grijsachtig uitzicht.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

 Het hout moet onbeschadigd, schoon en droog zijn, zonder sporen van hars, vetvlekken,
vroegere beschermlagen of lak, verf, lazuur of olie (andere dan OLIE VOOR WANDBEKLEDING die
normaal moeten worden onderhouden). Schuren of afbijten indien nodig met BLANCHON
GEBOUW AFBIJTMIDDEL 10' IN GELVORM.
 Oud houtwerk met vlekken of grijs houtwerk moet worden behandeld met BLANCHON HOUT
ONTGRIJZER, dat tevens de poriën van het hout zal openen.
 Het exotische hout ontvetten en de eventuele plekken en strepen van hars met BLANCHON
VERDUNNER SYNTILAC (of met aceton) verwijderen
 Hiervoor mogen alleen de door BLANCHON aanbevolen producten worden gebruikt.
 Voer op thermobehandeld hout indien nodig een hechtingstest uit op een onopvallende plaats
alvorens het product op de hele oppervlakte aan te brengen.
 BELANGRIJK: Na de voorbereiding volgt een lichte ontkorreling (schuurpapier korrel 80) op alle
oppervlakken, in het bijzonder op glad hout of op hout met een glad, glanzend oppervlak, zodat
de poriën opengaan en het product beter kan indringen. Gebruik geen staalwol. De ontkorreling
niet voortzetten tot het polijsten, wat het omgekeerde effect (van het te bereiken effect)
teweeg zou brengen.
 In alle gevallen zorgvuldig de oppervlakken afstoffen alvorens het product aan te brengen.

AANBRENGEN

 Gebruiksklaar. niet verdunnen. Goed schudden vóór en tijdens het gebruik.
 Breng de eerste laag in de richting van de houtvezels aan met een spalter (brede borstel), met
bijzondere aandacht voor groeven, assemblages en uiteinden (dwarshout). Laat 20 tot 40 min.
intrekken.
NB: de gekozen schakering zal verschijnen nadat de 2e laag is gedroogd.
 Zodra het hout zijn vochtig aspect verliest, de 2e laag aanbrengen zonder te wachten tot het
product droog is. Indien nodig, na enkele minuten met een droge spalter gladstrijken voor een
mooi uitzicht zonder overmatige glans of druipsporen. Deze kunnen erop wijzen dat er zich een
oppervlaktefilm vormt (indien noodzakelijk, deze snel verwijderen door licht te ontkorrelen).
 BELANGRIJK: zorg ervoor dat het hout droog is (minimum 3 dagen mooi warm weer voor het
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aanbrengen) en dat er geen kans op regen is in de 24 uur na de tweede laag (niet aanbrengen op hout met meer dan
12% vochtigheid), zodat de OLIE VOOR WANDBEKLEDING optimaal in het hout kan dringen. Omgevingstemperatuur
tussen 12 en 28°C, relatieve vochtigheid lager dan 85%. Niet in volle zon aanbrengen. Donker hout heeft de neiging om
warmte op te slaan (vaak worden er op bepaalde houtsoorten op gewone zonnige dagen oppervlaktetemperaturen van
meer dan 50 °C gemeten).

ONDERHOUD

 Zodra de houtschakering natuurlijk lichter wordt, onder invloed van de weersomstandigheden en de uv-straling, moet
een nieuwe laag OLIE VOOR WANDBEKLEDING worden aangebracht. Niet aanbrengen op plaatsen waar de kleur niet
lichter is geworden.
 Indien nodig (laattijdig onderhoud) ontkorrelen (fijn schuurpapier) daarna HOUT ONTGRIJZER gebruiken alvorens de
OLIE VOOR WANDBEKLEDING aan te brengen.

Belangrijk:

 Het uitzicht van het doordrenkte hout evolueert op een natuurlijke manier onder invloed van het weer en de UVstraling: de schakering wordt lichter en na verloop van tijd zijn de waterstroompjes minder zichtbaar en lijkt het hout
nat te worden: deze kenmerkende evolutie geeft aan dat er een onderhoud uitgevoerd moet worden.

Reinigen van het gereedschap

 Onmiddellijk na gebruik, met water.
 Bescherm het milieu:
- Na gebruik het materiaal goed uitwringen en afdrogen.
- Uitspoelen met zeer weinig water in een recipiënt; 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 het rioolnet gieten.

DROOGTIJD EN BELOOPBAARHEID

 Tijd “tussen 2 lagen”: 20 tot 40 minuten.
 Volledige droogtijd: 24 uur

VERBRUIK

 Eerste behandeling: 10 m²/liter/laag (kan variëren naargelang de houtsoort).
 Onderhoudsimpregnatie op alle houtsoorten: 12 tot 15 m²/l.

BEWARING

 Vorstvrij bewaren (opgelet met de bewaring in voertuigen).
 Zorgvuldig afsluiten na gebruik.
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SPECIALE IMPREGNATIEHARS, VOOR DE BESCHERMING EN DECORATIE VAN BUITENHOUT
Oliën gewijzigd met synthetische harsen, in waterige fase
Familie 1, klasse 7b2
Lees het betreffende Document met Veiligheidsgegevens (DVG) (beschikbaar op www.blanchon.com
of www.quickfds.com)
Gelvormig, loopt niet, voor een beter aanbrengcomfort
20 tot 40 minuten. Na 12 uur altijd licht schuren om de vezels weer te openen zodat het hout
de OLIE VOOR WANDBEKLEDING goed opneemt
24 uur bij 20°C
Technische Fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid op 12.06.15.
Ontworpen, uitgewerkt en geproduceerd 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 bij het gebruik van onze producten.
Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.
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