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PRZEZNACZENIE I ASORTYMENT
n OLEJ RENOWACYJNY BLANCHON jest naturalnym uzupełnieniem tradycyjnych olejów BLANCHON: OLEJU WOSKUJĄCEGO DO
PARKIETÓW, OLEJU DO PARKIETÓW, SOLID’OILTM oraz parkietów olejowanych fabrycznie.
n Na bazie surowców pochodzenia naturalnego*, OLEJ RENOWACYJNY posiada silne właściwości regenerujące. Zapewnia głęboką
penetrację drewnianych podłóg i parkietów, litych, ze sklejki lub korka, trwale je zabezpiecza zachowując ich naturalny wygląd
i elastyczność. Jest przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach (nie nadaje się do użytku na zewnątrz).
n OLEJ RENOWACYJNY zapewnia łatwą i szybką impregnację wszystkich parkietów olejowanych olejami tradycyjnymi oraz nadaje im
jednolity i naturalny matowy wygląd bez konieczności polerowania.
n OLEJ RENOWACYJNY posiada przyjemny i dyskretny zapach naturalnego wosku i jest łatwy w nakładaniu na wszystkie najczęściej
stosowane i naolejowane rodzaje drewna.
n OLEJ RENOWACYJNY jest dostępny w 3 odcieniach: Naturalny do drewna jasnego i bezbarwnego, biały do drewna naolejowanego
w kolorze białym (lub jasnoszarym) i Odcień drewna do powierzchni z drewna egzotycznego lub zabarwionych na ciemny kolor.
Odcień Naturalny jest dostępny również w rozpylaczu.
*nie pochodzą z gospodarstw ekologicznych

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
n OLEJ RENOWACYJNY jest przeznaczony przede wszystkim do konserwacji parkietów i podłóg zaimpregnowanych OLEJEM
WOSKUJĄCYM DO PARKIETÓW, OLEJEM DO PARKIETÓW, SOLID’OILTM oraz parkietów olejowanych fabrycznie.
n Nakłada się na suche, czyste i starannie odkurzone powierzchnie (szczotką, odkurzaczem...).
n Miejscowe plamy i ślady można z łatwością usunąć za pomocą środka pielęgnacyjnego LAGOON® BLANCHON (używać jedynie
dobrze odciśniętych, nie ociekających narzędzi). Ważne: pierwsze czyszczenie dopiero po upływie 7 do 10 dni, po dokładnym
wyschnięciu oleju wykończeniowego.
n Trwałe plamy i zabrudzenia lub też zarysowania usunąć za pomocą drobnoziarnistego papieru ściernego. W tych miejscach,
zaimpregnować ponownie podłogę OLEJEM WOSKUJĄCYM DO PARKIETÓW, OLEJEM DO PARKIETÓW lub SOLID’OILTM. Patrz
ZAŁĄCZNIK BIEŻĄCE CZYSZCZENIE parkietu olejowanego lub pokrytego olejem woskującym (następna strona).
WAŻNE: należy wyjątkowo starannie, dokładnie i regularnie pielęgnować zabarwione powierzchnie (OLEJEM WOSKUJĄCYM DO
PARKIETÓW, OLEJEM DO PARKIETÓW, SOLID’OILTM bądź też bejcami), aby jak najdłużej zachować uzyskaną barwę drewna, która
może zmieniać się przy intensywnej eksploatacji powierzchni i zapewnić im odpowiednią ochronę.

SPOSÓB UŻYCIA
n OLEJ RENOWACYJNY jest gotowy do użycia. Dobrze wstrząsnąć przed użyciem, nie rozcieńczać. Mieszać regularnie podczas
użytkowania. Nie nakładać w temperaturze poniżej 12°C. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Nie pozostawiać kwiatów doniczkowych i akwariów w kontakcie z rozpuszczalnikami.
n Nałożyć równomierną i cienką warstwę OLEJU RENOWACYJNEGO przy pomocy bawełnianej szmatki, mopa z mikrofibry
lub mopa z aplikatorem, rozprowadzać zawsze w kierunku ułożenia włókien drewna, nie pozostawiając zgrubień. Pozostawić
do wyschnięcia.
n Można także rozpylać cienką warstwę OLEJU RENOWACYJNEGO i stopniowo wycierać w miarę nakładania, za pomocą czystej
i suchej bawełnianej szmatki (ruchami kolistymi), aby uniknąć nadmiaru preparatu na powierzchni. Pozostawić do wyschnięcia.
Pracować małymi fragmentami podłogi. Miejscowe poprawki można wypolerować zaraz po impregnacji bawełnianą szmatką.
n Aby osiągnąć jednolity efekt olejowanego parkietu,
n można polerować powierzchnię w trakcie nanoszenia oleju, za pomocą monoszlifierki z beżowym padem (lub białą bawełniana
szmatką).
n Częstotliwość tej konserwacji zależy od natężenia ruchu w pomieszczeniach; zaleca się regularne stosowanie produktu
w miejscach poddanych intensywnej eksploatacji (silnie uczęszczanych, pod nogami krzeseł itd.).
n Im regularniej i częściej jest wykonywana konserwacja OLEJEM RENOWACYJNYM, tym jest ona łatwiejsza.
n DOBRZE UTRZYMANY PARKIET POKRYTY OLEJEM LUB OLEJEM WOSKUJĄCYM PIĘKNIEJE Z UPŁYWEM CZASU.

Czyszczenie narzędzi
n Zaraz po użyciu wyczyścić przy pomocy odpowiednich preparatów.
n Szmatki, pady i narzędzia wypłukać pod wodą natychmiast po zakończeniu pracy (niebezpieczeństwo samozapłonu tekstyliów
nasiąkniętych olejem). Nie wyrzucać szmatek i padów nasiąkniętych olejem, bez uprzedniego dokładnego wypłukania ich
w wodzie.
n Po każdorazowym użyciu rozpylacza, należy go rozkręcić i przepłukać wodą, aby przewody nie uległy zatkaniu. Dokładnie
wysuszyć narzędzia przed kolejnym zastosowaniem.
n Dobrze zamknąć opakowanie po zakończeniu pracy. Nie wylewać odpadów do kanalizacji.

Olej Renowacyjny
SCHNIĘCIE
n Pyłosuchość: około 6 godz. w temp. 20°C.
n Użytkowanie pomieszczeń: po 12 do 24 godz. od naniesienia warstwy.

WYDAJNOŚĆ
n 35 m² na jedną warstwę z 1L.

DANE TECHNICZNE
PIELĘGNACJA DREWNIANYCH PARKIETÓW I PODŁÓG ZAIMPREGNOWANYCH OLEJEM
WOSKUJĄCYM DO PARKIETÓW, OLEJEM DO PARKIETÓW, SOLID’OILEMTM ORAZ PARKIETÓW
NAOLEJOWANYCH FABRYCZNIE
TYP ŻYWIC
Żywice i woski naturalnego pochodzenia (nie pochodzą z gospodarstw ekologicznych).
KLASYFIKACJA AFNOR
Grupa 1, klasa 2b
GĘSTOŚĆ
0,84 (w temp. 20°C, wg NF T 30020)		
PŁYNNOŚĆ
35 sekund (kubek Afnor nr 4 w temp. 20°C)
INFORMCJE DODATKOWE	Odnieść się do odpowiednich Kart Danych Bezpieczeństwa (KDB) (dostępnych na stronie
www.blanchon.com lub www.quickfds.com)
ODPORNOŚĆ NA ŚRODKI CHEMICZNE
Doskonała na: olej roślinny, aceton, alkohol 40°, wodę, kawę, herbatę, atrament (po około 20 dniach
		
schnięcia, wg NF T 30053)
PRZEZNACZENIE
		

* ZAŁĄCZNIK 1: BIEŻĄCE CZYSZCZENIE PARKIETU OLEJOWANEGO LUB POKRYTEGO OLEJEM WOSKUJĄCYM
• Przecierać na mokro MYDŁEM DO PIELĘGNACJI POWIERZCHNI OLEJOWANYCH, rozcieńczonym w proporcjach 250 ml na 10L wody lub środkiem pielęgnacyjnym
LAGOON® BLANCHON.
• Czyścić małymi fragmentami regularnie płukając mopa lub inne używane narzędzia. Powierzchnia drewniana nigdy nie powinna być zalewana wodą, należy przecierać ją na
mokro, narzędziami dobrze odciśniętymi z nadmiaru wody.
• Częstotliwość stosowania, od cotygodniowego w pomieszczeniach mało uczęszczanych do codziennego w pomieszczeniach o dużym nasileniu ruchu.
MYDŁO DO PIELĘGNACJI POWIERZCHNI OLEJOWANYCH czyści dogłębnie parkiety, wzmacniając ich ochronę.
• Nie pozostawiać wody na naolejowanych parkietach lub powierzchniach pokrytych olejem woskującym. załącznik 2: RENOWACJA.
• 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 wykończonycholejem bądź olejem woskującym.
• GENERALNA RENOWACJA: powierzchnie, które nie zostały poddane regularnej pielęgnacji, powinny zostać zmatowione monoszlifierką wyposażoną w tarczę ścierną (np. o
granulacji 120) przed nałożeniem świeżej, nierozcieńczonej warstwy OLEJU WOSKUJĄCEGO DO PARKIETÓW, OLEJU DO PARKIETÓW lub SOLID’OILTM na całą powierzchnię
(szczotką, ławkowcem, wałkiem z krótkim włosiem lub rozpylaczem). Starannie ją wypolerować ręcznie lub maszynowo.

Karta techniczna zatwierdzona przez Dzia³ Techniczny i wyemitowana 30.07.2014 r.
Wyrób opracowany i wyprodukowany we Francji.
Wszelkie wskazówki i zalecenia zawarte w Karcie Technicznej zosta³y udzielone w dobrej wierze w celach informacyjnych.
Firma nie mo¿e ponosiæ odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawid³owego b¹dŸ b³êdnego u¿ycia jej materia³ów.
Niniejsza Karta Techniczna zastêpuje wczeœniejsze wersje i zawiera aktualne informacje dotycz¹ce produktu.
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