Kleurgetrouw
dichten van parket
en houtwerk
Geurloos


Aanbrengen
met de spatel


Droogt zeer snel


Bedekbaar
in 30 min(1)


Alle opvoegwerk,
ook op exotisch hout


Bedekbaar met
alle afwerkingen


Pro Filler
Voegenkit voor hout aqua
DOEL EN PRESENTATIE

 Watergedragen harsbindmiddel, speciaal ontwikkeld voor het ter plaatse dichten van voegen, barsten en spleetjes (tot
2 mm) en gaten (tot 3 mm, in opeenvolgende lagen) in gelijmde houten vloeren (na het leggen), meubels of houtwerk.
 BLANCHON PRO FILLER is het resultaat van uiterst innovatieve technologieën en wordt aanbevolen voor het algemeen
dichten van gelijmd parket (in het bijzonder hoogkantparket). Niet gebruiken op parket op vloerribben.
 PRO FILLER is een sneldrogende en snel uithardende VOEGENKIT. Hij wordt gebruikt met het zaagsel na de tweede
schuurbeurt, waardoor de originele tint van het hout bewaard blijft. De hechting is bijzonder goed op bijna alle
houtsoorten (raadpleeg ons voor zeldzame houtsoorten en notelaar).
 Kleurloos, kan worden afgewerkt na droging.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

 Enkel gebruiken op geschuurd gelijmd parket, plankenvloeren, buitenhoutwerk of meubilair (cf. BIJLAGE), vrij van
sporen van reinigingsmiddelen (gebruik geen was- of bleekmiddelen), vet, was, boenwas, polish of olie.
 Het parket dient volkomen droog en schoon te zijn: in het algemeen, vochtigheidsgraad <10%; raadpleeg de geldende
Technische Fiche.
 Daarna zorgvuldig ontstoffen.

Behandeling tegen insecten

 Indien nodig een aangepast behandelingsproduct gebruiken.











GEBRUIK EN AANBRENGEN
PRO FILLER wordt steeds gebruikt vóór de laatste schuurbeurt.
De bus goed schudden voor gebruik.
Geen verdunning nodig onder normale omstandigheden.
Niet op parket aanbrengen bij een temperatuur lager dan 12°C aan de grond en bij een relatieve vochtigheid van meer
dan 85%. Niet aanbrengen op hout met meer dan 10% vochtigheid.
Zorgvuldig mengen met het fijne zaagmeel van de schuurbeurt tot de gewenste dichtheid: de verhoudingen kunnen
variëren naargelang de toepassingen:
- vloeibaar bindmiddel, bevat 20% zaagmeel,
- dik bindmiddel, kan tot 50% zaagmeel bevatten (maximale dosis: het is belangrijk om de verhouding van 1 op 1 in
volume niet te overschrijden).
Het mengsel moet zo snel mogelijk worden gebruikt.
Aanbrengen met een effen, niet gekartelde spatel (materiaal in roestvrij staal).
Grotere gaten, spleten en kieren worden in verschillende opeenvolgende lagen opgevuld (waarbij elke “laag” tot in de
kern gedroogd moet zijn alvorens de volgende kan worden aangebracht).
Vervolgens voor de laatste keer schuren en voorzichtig ontstoffen om de oneffenheden van het hout te verwijderen.
Daarna kan op het klaargemaakte hout het gekozen BLANCHON-afwerkingsproduct worden aangebracht: lak, vernis,
was of boenwas (al dan niet voorafgegaan door een poriënvuller), olie (al dan niet voorafgegaan door een specifieke
primer).

Reinigen van het gereedschap

(1)

Voor voegen van 1 mm

 Onmiddellijk na gebruik, met water. De verpakking niet opnieuw gebruiken.
 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 riolering lozen.
- Lege verpakking in het containerpark afleveren.

DROOGTIJD

 Droogtijd “schuurbaar/bedekbaar”: 30 minuten voor voegen van 1 mm in normale omstandigheden.

VERBRUIK

 20 m2 per liter per laag.

BEWARING

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

Pro Filler
TECHNISCHE GEGEVENS
DOEL
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BRUIKBAARHEIDSDUUR VAN HET MENGSEL
SCHUURBAAR - BEDEKBAAR

BINDMIDDEL VOOR OPVOEGEN VAN GELIJMD PARKET, MEUBELEN EN HOUTWERK
Synthetisch in waterige fase
Familie 1, klasse 7b2
1,02 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
BROOKFIELD (Stang 3, snelheid 50 tpm bij 20°C) = 1200 centipoise
Zie het overeenkomstige Veiligheidsinformatieblad (VIB)
(beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)
Met zaagmeel van de tweede schuurbeurt
Zeer snel gebruiken (snelle verdamping van het water)
30 minuten voor voegen van 1 mm in normale omstandigheden

BIJLAGE: MACHINAAL SCHUREN VAN PARKET
• Dit gebeurt met een parketschuurmachine, een boordschuurmachine voor de
randen en een rakel voor de hoeken.
• De parketschuurmachine met het licht mee, of beter nog, met het hout mee
gebruiken.
• Gelijkmatig werken zodat het volledige oppervlak dezelfde behandeling krijgt.
• 1e passage: grove korrel (24, 30 of 36) om het parket blank te schuren en te
effenen.

2e passage: halfgrove korrel (50 of 60) om het oppervlak te egaliseren.
3e passage: fijne korrel (100 of 120) om de afwerking af te maken.
De omtrek van de ruimte bewerken (boordschuurmachine en rakel).
De voorbereiding van het oppervlak afwerken met een boenmachine voorzien van
een fijn schuurrooster (100 of 120) vooral op parket met afwisselend motief:
mozaïek, visgraat, Hongaarse punt, enz.
• Zorgvuldig ontstoffen met een krachtige stofzuiger (te lakken oppervlak en
plinten, raamkozijnen en radiatoren).
•
•
•
•

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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