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Olej do Parkietów
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Łatwa pielęgnacja
i wygodna renowacja
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Chroni przed wilgocią

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
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n

n

Antystatyczny

n
n

n

Wycyklinować powierzchnię starej bądź nowej podłogi: przeszlifować do "gołego drewna" papierem ściernym (tarcza 24 albo
36), wyrównać powierzchnię papierem 50 lub 60 i wygładzać papierem ściernym 80 (używanym), 100 albo 120 (patrz
ANEKS*, strona 2).
Przy parkietach klejonych zalecane jest wypełnienie odprysków i szpar PRO FILLEREM BLANCHON (wypełniaczem szczelin
AQUA) lub WYPEŁNIACZEM SZCZELIN BLANCHON, które naprawią powierzchnię zawsze "pod kolor" (patrz Karty
Techniczne tych produktów).
Starannie odkurzyć.
Parkiet musi być idealnie czysty i suchy: wilgotność poniżej 10%; patrz obowiązująca dokumentacja techniczna (nie stosować
środków chemicznych celem wybielenia parkietu). Odtuścić powierzchnię z drewna egzotycznego przy użyciu
ROZCIEŃCZALNIKA SYNTILAC BLANCHON lub acetonu.

Środki owadobójcze

Stosowany
w 2 warstwach

n

n

n

Dopuszcza się stosowanie wyłącznie środków owadobójczych uznanych przez firmę BLANCHON (XYLODHONE T.I.
AQUARÉTHANE®).

Barwienie

Matowy wygląd
n

n
n

Idealny do scen
teatralnych, galerii
handlowych,
budynków
administracyjnych, itp.

n
n
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OLEJ DO PARKIETÓW BLANCHON jest naturalnym środkiem do impregnacji parkietów tradycyjnych, drewnianych podłóg,
parkietów z klepek układanych na sztorc, położonych wewnątrz pomieszczeń (nie nadaje się do użytku na zewnątrz).
OLEJ DO PARKIETÓW nadaje ładny, ciepły i naturalny wygląd impregnowanej powierzchni, chroniąc ją równocześnie przed
kurzem i wilgocią.
Naolejowane parkiety cieszą się wysoką łatwością regeneracji i w przypadku intensywnej eksploatacji wymagają regularnej
konserwacji (patrz § PIELĘGNACJA).
OLEJ DO PARKIETÓW nie utrudnia późniejszego szlifowania i lakierowania powierzchni.
OLEJ DO PARKIETÓW można stosować na wszystkie rodzaje drewna europejskiego i większość gatunków drzew
egzotycznych (w przypadku drewna charakteryzującego się trudnościami w schnięciu, takiemu jak ipe, iroko, itd., patrz §
SPOSÓB UŻYCIA).
OLEJ DO PARKIETÓW ma matowy wygląd i istnieje w 4 odcieniach: bezbarwny, czarny, biały i dąb woskowany.

Parkiety wyszlifowane do "gołego drewna" mogą być barwione bejcą do drewna AQUATEINTE® 2K BLANCHON, BEJCĄ DO
PARKIETÓW BLANCHON (odcienie drewna, kolory albo barwy pastelowe) lub ŚRODKIEM DO POSTARZANIA DREWNA
BLANCHON (efekty pozytywne). Po wyschnięciu, nałożyć 1 warstwę specyficznego podkładu PRIM'OLEJ(1) BLANCHON. W
przypadku jasnego drewna należy uwzględnić ocieplenie barwy drewna, wywołane obecnością żywic. Definitywny odcień
będzie widoczny dopiero po nałożeniu warstwy PRIM’OLEJU(1) (w razie konieczności wykonać test w miejscu słabo
widocznym).
Nie stosować lazurów.
Ważne: należy wyjątkowo starannie, dokładnie i regularnie pielęgnować zabarwione powierzchnie (OLEJEM DO PARKIETÓW
bądź też przez zastosowanie bejc), aby jak najdłużej zachować uzyskaną barwę drewna, która może zmieniać się przy
intensywnej eksploatacji powierzchni.

SPOSÓB UŻYCIA
Przed użyciem wstrząsnąć. OLEJ DO PARKIETÓW jest gotowy do użycia i nie potrzebuje rocieńczania.
Nie nakładać w temperaturze poniżej 12°C i wilgotności przekraczającej 85%. Nie nakładać na drewno, którego wilgotność
przewyższa 10%. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie pozostawiać kwiatów doniczkowych
i akwariów w olejowanych pomieszczeniach.
n Nałożyć pierwszą cienką warstwę OLEJU DO PARKIETÓW pędzlem (ze szczeciny), ławkowcem lub wałkiem, i przcierać
dokładnie naolejowaną powierzchnię (wykonując równomierne, okrągłe ruchy), używając do tego celu monoszlifierki z
beżowym lub białym padem bądź bawełnianej szmatki. Pozostawić do wyschnięcia na około 4 godz.
n Przed upływem 48 godzin nałożyć drugą, równie cienką warstwę, identyczną metodą, co ułatwia impregnację i nie
pozostawia zgrubień na powierzchni.
n W trakcie aplikacji należy często mieszać OLEJ DO PARKIETÓW i nakładać na małe fragmenty powierzchni, co ułatwi jej
polerowanie.
n Przypadki specjalne:
1. Na drewnie egzotycznym i tłustym należy najpierw nanieść specyficzny podkład PRIM’OLEJ(1). aby zapobiec ewentualnym
opóźnieniom w schnięciu, związanym z tymi rodzajami drewna (w razie potrzeby usunąć tłuste wycieki
ROZCIEŃCZALNIKIEM SYNTILAC lub acetonem). Następnie rozpylić 2 warstwy, od razu polerując każdą z nich za
pomocą monoszlifierki z beżowym padem.
2. Na parkietach ze złączami "mostek okrętowy", należy zastosować warstwę PRIM’OLEJU(1), aby odizolować złącza.
Następnie nanieść OLEJ DO PARKIETÓW wg powyższych zaleceń.
(1)
Podkład PRIM’OLEJ zawiera żywice syntetyczne, dzięki którym nie blokuje porów drewna, tylko izoluje włókna co ułatwia ich
późniejszą impregnację OLEJEM DO PARKIETÓW (patrz Karta Techniczna produktu).

Czyszczenie narzędzi
n
n
n

Zaraz po użyciu wyczyścić przy pomocy ROZCIEŃCZALNIKA SO BLANCHON.
Czyszczenie narzędzi zastosowanych do aplikacji powinno nastąpić natychmiast po zakończeniu pracy (niebezpieczeństwo
samozapłonu tekstyliów nasiąkniętych olejem). Szmatkę można również przechowywać w wodzie. Nie wyrzucać narzędzi
nasiąkniętych olejem, bez uprzedniego dokładnego wypłukania ich w wodzie.
Dobrze zamknąć opakowanie po zakończeniu pracy. Nie wylewać do kanalizacji.

Olej do Parkietów
SCHNIĘCIE I UTWARDZANIE
n
n
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Pyłosuchość: 15 do 30 minut (od wypolerowania).
Schnięcie "matowienie/pokrywanie": 4 do 12 godzin, w normalnych warunkach.
Całkowite utwardzenie: 8 do 10 dni.
Umiarkowany ruch w pomieszczeniu: po 1 do 4 dniach od nałożenia ostatniej warstwy.
Użytkowanie pomieszczeń: w ciągu pierwszych dni zachować kilka środków ostrożności. Przez pierwsze 10 dni nie przykrywać (np. foliami ochronnymi) i nie
układać dywanów na naolejowanym parkiecie. Nie przesuwać ciężkich mebli. Odkurzać odkurzaczem albo miotłą (nie używać materiałów wilgotnych). Nie
dopuścić do rozlewania wody i innych cieczy na naolejowanej powierzchni (dobrze zabezpieczyć doniczki).
Następnie umieścić odpowiednie zabezpieczenia (filc) na spodzie nóg krzeseł i stołów. Jeśli to konieczne, przy wejściu do pomieszczenia umieścić
wycieraczkę, która zatrzyma kurz i żwir. Ponieważ drewno wymaga zdrowego klimatu: wymagana jest temperatura otoczenia w granicach 19-21°C i
wilgotność powietrza około 50-65%

WYDAJNOŚĆ
n
n

PIERWSZA IMPREGNACJA WYCYKLINOWANEJ POWIERZCHNI: 15 do 25 m2 z 1 litra na jedną warstwę.
RENOWACJA: 25 do 35 m2 z 1 litra na jedną warstwę.

n
n
n
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Impregnowana powierzchnia powinna być regularnie odkurzana (szczotką lub odkurzaczem).
Miejscowe plamy i ślady zostaną łatwo usunięte za pomocą neutralnego detergentu (używać jedynie dobrze odciśniętych, nie ociekających narzędzi).
WAŻNE: pierwsze czyszczenie dopiero po upływie 15 dni, po dokładnym wyschnięciu OLEJU DO PARKIETÓW.
DOBRZE UTRZYMANY PARKIET POKRYTY OLEJEM DO PARKIETÓW PIĘKNIEJE Z UPŁYWEM CZASU.

PIELĘGNACJA

Czyszczenie bieżące
n
n
n

Przecierać na mokro MYDŁEM DO PIELĘGNACJI POWIERZCHNI OLEJOWANYCH BLANCHON, rozcieńczonym w proporcjach 250 ml na 10L wody lub
środkiem pielęgnacyjnym LAGOON® BLANCHON, idealnym do codziennego stosowania.
Pracować małymi fragmentami podłogi regularnie płukając narzędzia. Powierzchnia drewniana nigdy nie powinna być zalewana wodą, należy przecierać
ją na mokro, dobrze odciśniętymi i nigdy nie ociekającymi narzędziami.
Częstotliwość stosowania, od cotygodniowego w pomieszczeniach mało uczęszczanych do codziennego w pomieszczeniach o dużym nasileniu ruchu.
MYDŁO DO PIELĘGNACJI POWIERZCHNI OLEJOWANYCH, 100% pochodzenia naturalnego, umożliwia dokładne oczyszczenie powierzchni zwiększając
równocześnie jej zabezpieczenie.

Regularna konserwacja
n
n
n
n
n
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Na odkurzony i czysty parkiet pokryty OLEJEM DO PARKIETÓW rozpylać OLEJ RENOWACYJNY BLANCHON (używać ręcznego rozpylacza) i stopniowo
przecierać w miarę nakładania, za pomocą czystej i suchej bawełnianej szmatki, aż do uzyskania matowej, wypolerowanej powierzchni.
Pielęgnację ułatwi użycie monoszlifierki z beżowym padem (czerwonym w przypadku bardzo zabrudzonych powierzchni). Uzyskany rezultat będzie zbliżony
do efektu uzyskanego dzięki nakładaniu metodą natryskową: polerowanie jest szybsze a czyszczenie mechaniczne wzmocnione.
Użytkowanie pomieszczenia: w 4 do 8 godzin od wypolerowania.
Częstotliwość pielęgnacji: kiedy parkiet traci swój efektowny wygląd, zwykle 1-2 razy w miesiącu.
Kiedy parkiet jest poddawany wzmożonej eksploatacji, regularną konserwację można uzupełnić przez nałożenie świeżej warstwy OLEJU DO PARKIETÓW na
całą powierzchnię, starannie ją wypolerować ręcznie lub maszynowo (patrz § RENOWACJA).
Im regularniej i częściej jest wykonywana konserwacja OLEJEM RENOWACYJNYM tym jest łatwiejsza.

RENOWACJA
n
n
n

RENOWACJA MIEJSCOWA: może być wykonywana w miejscach silnie uszkodzonych (ślady po papierosach, uderzenia...): wystarczy je przeszlifować i
ponownie zaimpregnować. Jest to jedna z największych zalet parkietów wykończonych OLEJEM DO PARKIETÓW.
GENERALNA RENOWACJA: powierzchnie które nie zostały poddane regularnej pielęgnacji, powinny zostać zmatowione monoszlifierką wyposażoną w
tarczę ścierną (np. 120) przed nałożeniem świeżej, nierozcieńczonej warstwy OLEJU DO PARKIETÓW na całą powierzchnię (wałkiem z krótkim włosiem).
Powierzchnia zaimpregnowana OLEJEM DO PARKIETÓW może w przyszłości zostać polakierowana po starannym wycyklinowaniu do gołego drewna.

DANE TECHNICZNE
PRZEZNACZENIE
TYP ŻYWIC
KLASYFIKACJA AFNOR
GĘSTOŚĆ
PŁYNNOŚĆ
INFORMACJE DODATKOWE
MATOWIENIE - POKRYWANIE
ODPORNOŚĆ NA ZABRUDZENIA
ODPORNOŚĆ NA ŚRODKI CHEMICZNE

IMPREGNACJA DREWNIANYCH PARKIETÓW I PODŁÓG
Oleje uretanowe
Grupa I, klasa 2b
0,9 (w temp. 20°C, wg NF T 30020)
40 sekund (zgodnie z NF T 30014, kubek ISO nr 3 w temp. 20°C)
Odnieść się do odpowiedniej Karty Danych Bezpieczeństwa (dostępnej na www.blanchon.com oraz na
www.quickfds.com)
4 do 12 godz. w zależności od temperatury i stopnia wilgotności
Doskonała
Doskonała na: olej roślinny, aceton, alkohol 40°, wodę, kawę, herbatę, atrament (po około 20
dniach schnięcia, wg NF T 30053)

*ANEKS: SZLIFOWANIE POWIERZCHNI PARKIETU
• Odbywa się za pomocą szlifierki, krawędziarki do brzegów i skrobaka do rogów.
• Szlifierkę należy prowadzić w kierunku padania światła a najlepiej, o ile to możliwe, w kierunku ułożenia włókien.
• Posuwać się stopniowo celem równomiernego wycyklinowania powierzchni.
• Pierwsze szlifowanie: tarcze gruboziarniste (24, 30 albo 36) dla odsłonięcia i wyrównania drewna.
• Drugie szlifowanie: tarcze średnioziarniste (50 albo 60) dla wygładzenia powierzchni.
• Trzecie szlifowanie: tarcze drobnoziarniste (100 albo 120) dla uzyskania pięknego wykończenia.
• Wykonać obwód całego pomieszczenia (krawędziarką i skrobakiem).
• Wygładzanie powierzchni tarczami ściernymi (80 lub 120) udoskonali przygotowanie parkietów, zwłaszcza tych z motywami: mozaika, itd.
• Starannie odkurzyć całe pomieszczenie: powierzchnię parkietu, listwy podłogowe, parapety okienne, grzejniki itd.
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