
Olej do Parkietu
„Jakość i Środowisko”
Naturalna impregnacja bez 
konieczności polerowania

 PRZEZNACZENIE I ASORTYMENT

n Prawdziwa innowacja techniczna, bezzapachowy OLEJ DO PARKIETU „JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO” BLANCHON, 
 zapewnia wymagającemu użytkownikowi wyjątkowy komfort stosowania. Charakteryzuje się doskonałymi 
 właściwościami technicznymi, a jego składniki sprawiają, że odpowiada nawet najbardziej surowym kryteriom 
 ekologicznym, dbającym o człowieka i otaczające go środowisko (minimalna* zawartości LZO(1), europejska norma 
 ekologiczna Écolabel).
n Prosty i praktyczny w użyciu, OLEJ DO PARKIETU „JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO” nakłada się wałkiem bezpośrednio na 
 odpowiednio przygotowane drewno i pozwala od razu uzyskać doskonały wygląd: nie wymaga polerowania 
 (ręcznego ani monoszlifierką).
n Bezzapachowy OLEJ DO PARKIETU „JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO” pozwala na bardzo łatwą konserwację i renowację 
 (monoszlifierka nie jest konieczna do miejscowej renowacji). Szybkie schnięcie i prostota aplikacji sprawiają, że 
 pomieszczenia mogą zostać oddane do eksploatacji w bardzo krótkim terminie.
n OLEJ DO PARKIETU „JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO” może być aplikowany na każdy rodzaj drewna (*orzech i rzadkie 
 gatunki: należy wcześniej skontaktować się z doradcą firmy BLANCHON), nie żółknie, jest dostępny w 5 aspektach: 
 ultra mat, drewno naturalne, drewno surowe, efekt naturalny (przeznaczone jedynie do jasnego drewna, drewna 
 zeszlifowanego do naturalnego wyglądu; nie stosować do ciemnych gatunków drewna) oraz dąb (dla uzyskania  
 wyglądu jasnego dębu).

(1) wg Dyrektywy Europejskiej 2004/42/WE

*Informacje na temat poziomu emisji lotnych związków organicznych wewnątrz pomieszczeń, działających bardzo 
toksycznie przez drogi oddechowe, w skali od klasy A+ (bardzo niskie emisje) do klasy C (wysoka emisja).

 PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

n Nanosić OLEJ DO PARKIETU „JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO” na powierzchnie gładkie, zeszlifowane do „surowego drewna” 
 (nie stosować zmywaczy do powłok oraz rozpuszczalników do wosków; patrz ZAŁĄCZNIK, strona2, szczegóły 
 dotyczące szlifowania schodów lub parkietu), odkurzone, pozbawione śladów detergentów, tłuszczu, wosku, pasty, 
 politury lub oleju lnianego (lub innych specjalistycznych olejów). Nie stosować detergentów, rozjaśniaczy, środków 
 wybielających i czyszczących do parkietu.
n Starannie odkurzyć powierzchnię.
n Przy parkietach klejonych zalecane jest wypełnienie odprysków i szpar PRO FILLER BLANCHON lub WYPEŁNIACZEM  
 SZCZELIN BLANCHON, które naprawią powierzchnię zawsze „pod kolor” (patrz Karty Techniczne tych produktów).

 Środki owadobójcze
n Dopuszcza się stosowanie wyłącznie środków owadobójczych uznanych przez firmę BLANCHON.

 Barwienie
n Parkiety wyszlifowane do „surowego drewna” mogą być barwione bejcą do drewna AQUATEINTETM 2K BLANCHON, 
 którą można bezpośrednio pokrywać OLEJ DO PARKIETU „JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO” lub innym produktem 
 wykończeniowym z serii AQUA.
n Parkiety wyszlifowane do „surowego drewna” można również zabarwić stosując BEJCĘ DO PARKIETÓW BLANCHON 
 (odcienie drewna, kolory podstawowe albo kolory pastelowe) lub POSTARZACZEM DO DREWNA BLANCHON 
 (odcienie pozytywne). 
n W żadnym wypadku, nie matowić barwionej powierzchni. Zaleca się zmatowić parkiet dopiero przed naniesieniem 
 ostatniej warstwy OLEJ DO PARKIETU „JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO”, po dogłębnym wyschnięciu poprzedniej (po ok. 60 
 min.). Starannie odkurzyć całą powierzchnię przed nałożeniem ostatniej warstwy wykończeniowej.
n Nie stosować lazurów.

 SPOSÓB UŻYCIA

n OLEJ DO PARKIETU „JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO” ,jest gotowy do użycia: nie wymaga rozcieńczania, dobrze wstrząsnąć  
 przed użyciem.
n Doskonale przylega do czystej, suchej i odpowiednio przygotowanej powierzchni (patrz § PRZYGOTOWANIE 
 POWIERZCHNI). Starannie ją odkurzyć.
n Nie nakładać w temperaturze poniżej 12°C i wilgotności względnej przekraczającej 85% (przestrzegać zaleceń  
 z obowiązującej dokumentacji technicznej). Nie nakładać na drewno, którego wilgotność przewyższa 10%. 
 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie pozostawiać kwiatów doniczkowych  
 i akwariów w olejowanych pomieszczeniach.
n OLEJ DO PARKIETU „JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO” nakłada się w 3 cienkich warstwach za pomocą wałka z krótkim włosiem  
 lub płaskiego pędzla bądź ławkowca (do krawędzi). Olej szybko tężeje, zbędne więc jest długotrwałe rozprowadzanie 
 go po powierzchni. Ważne: Lekko „mleczne” zabarwienie płynnego OLEJ DO PARKIETU „JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO” 
 zanika podczas schnięcia.
n Pokrywanie po ok. 1 godzinie (nie przekraczać 48 godz. między nakładaniem poszczególnych warstw).
n Zmatowienie przedostatniej warstwy oleju (drobnoziarnistym papierem ściernym) pozwoli usunąć drobne  
 wypukłości drewna, nada piękny wygląd i ułatwi późniejszą pielęgnację. Starannie odkurzyć. Nie stosować wełny 
 stalowej.
n Bezzapachowy OLEJ DO PARKIETU „JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO” szybko schnie i twardnieje co sprawia, że pomieszczenia 
 mogą zostać oddane do eksploatacji w bardzo krótkim terminie. Należy zachować ostrożność w ciągu kilku 
 pierwszych dni.
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Olej do Parkietu „Jakość i Środowisko”
 Czyszczenie narzędzi
n Zaraz po użyciu przemyć dokładnie wodą. 
n Należy chronić środowisko: - Dobrze odcisnąć i wytrzeć narzędzia natychmiast po użyciu.
  - Opłukać je w naczyniu z niewielką ilością wody. Użytą wodę pozostawić do odparowania.
  - Nagromadzony osad można wyrzucić do śmietnika.
  - Po użyciu dokładnie zamknąć opakowanie.
  - Puste opakowanie przeznaczyć do utylizacji.
  - Aby poznać zasady usuwania i gromadzenia odpadów należy zwrócić się do władz lokalnych.
  - Nie wylewać odpadów do kanalizacji.

 SCHNIĘCIE I UŻYTKOWANIE

n Pyłosuchość: około 20 minut.
n Schnięcie „matowienie/pokrywanie”: około 1 godziny, w normalnych warunkach.
n Nie przekraczać 48 godz. między nakładaniem poszczególnych warstw.
n Całkowite utwardzenie: 4 do 7 dni.
n Umiarkowany ruch w pomieszczeniu: po 12 godzinach, w normalnych warunkach.
n Użytkowanie pomieszczeń: w ciągu pierwszych dni zachować kilka środków ostrożności. Przez pierwsze 10 dni nie przykrywać (plandekami 
 ochronnymi) i nie układać dywanów na naolejowanym parkiecie. Nie przesuwać ciężkich mebli. Odkurzać odkurzaczem albo zmiotką (nie używać
 wilgotnych ściereczek).
n Następnie: umieścić odpowiednie zabezpieczenia (z filcu) pod nogami krzeseł i stołów. Jeśli to konieczne, przy wejściu do pomieszczenia umieścić 
 wycieraczkę, która zatrzyma kurz i żwir. Nie dopuścić do rozlewania wody i innych cieczy na naolejowanej powierzchni (dobrze zabezpieczyć 
 doniczki).

 WYDAJNOŚĆ

n 15 m2 na jedną warstwę z 1L.

 PRZECHOWYWANIE

n Chronić przed mrozem (uwaga na przechowywanie w pojazdach).
n Po zakończeniu pracy dobrze zamknąć opakowanie.

 PIELĘGNACJA I RENOWACJA

n Czyszczenie bieżące: odkurzacz, przecieranie na mokro MYDŁEM DO PIELĘGNACJI POWIERZCHNI OLEJOWANYCH BLANCHON lub środkiem 
 pielęgnacyjnym LAGOON® BLANCHON (używać jedynie dobrze odciśniętych z nadmiaru wody narzędzi).
n Regularna konserwacja: przy użyciu RENOWACYJNEGO OLEJU DO PARKIETU „JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO” BLANCHON BEZBRWNY MAT (do 
 pielęgnacji podłoży w aspekcie bezbarwnym, surowego drewna i matowym) lub ULTRA MAT (w aspekcie ultra mat i „efekt naturalny”). Nakładać  
 preparaty na czysty i suchy naolejowany parkiet przy użyciu mopa z mikrofibry (lub ewentualnie cienkiej i czystej bawełnianej szmatki). Ważne: 
 należy wyjątkowo starannie, dokładnie i regularnie pielęgnować zabarwione powierzchnie (OLEJEM DO PARKIETU “JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO”  
 bądź bejcowane), aby jak najdłużej zachować uzyskaną barwę drewna, która może zmieniać się przy intensywnej eksploatacji powierzchni.
n Renowacja miejscowa: przeszlifować energicznie uszkodzone miejsca (drobnoziarnistym papierem ściernym) i ponownie je zaimpregnować 
 1 lub 2 warstwami RENOWACYJNEGO OLEJU DO PARKIETU „JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO” (rozprowadzić cienką warstwę miękką i czystą bawełnianą 
 szmatką). Dla dopełnienia doskonałego wyglądu, postąpić wg zaleceń opisanych w § Regularna konserwacja.
n Generalna renowacja: zmatowić całą powierzchnię, odkurzyć, a następnie nałożyć wałkiem cienką warstwę bezbarwnego lub w wybranym 
 kolorze OLEJ DO PARKIETU „JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO”.

 PRZEZNACZENIE OLEJ DO DREWNIANYCH PARKIETÓW i PODŁÓG
 TYP ŻYWIC Oleje w fazie wodnej
 KLASYFIKACJA AFNOR Grupa 1, klasa 7b2
 GĘSTOŚĆ  1,01 (w temp. 20°C, wg NF T 30020)
 LEPKOŚĆ 100 cP (lepkościomierz BROOKFIELD, w temp. 20°C)
 INFORMACJE DODATKOWE  Odnieść się do odpowiedniej Karty Danych Bezpieczeństwa (dostępnej na www.blanchon.com oraz na 

www.quickfds.com)
 MATOWIENIE - POKRYWANIE  Po ok. 1 godz. w zależności od temperatury i stopnia wilgotności
 PRZYCZEPNOŚĆ  Doskonała do odpowiednio przygotowanych powierzchni
 ODPORNOŚĆ NA ŚRODKI CHEMICZNE Doskonała na: olej roślinny, musztardę, ketchup, ocet, wodę, kawę, herbatę, domowe detergenty,
  alkohol 40°, atrament, rozcieńczony wybielacz (po około 20 dniach schnięcia, wg NF T 30053)

DANE TECHNICZNE

* ZAŁĄCZNIK: MECHANICZNE SZLIFOWANIE PARKIETU
• Odbywa się za pomocą szlifierki do parkietu, szlifierki krawędziowej 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), aby wyszlifować parkiet do surowego drewna i go wyrównać.
• Drugie szlifowanie: tarcze średnioziarniste (50 albo 60), aby wygładzić powierzchnię.
• Trzecie szlifowanie: tarcze drobnoziarniste (100 albo 120), aby uzyskać piękne wykończenie.
• Wyszlifować i wyczyścić brzegi całego pomieszczenia (szlifierką krawędziową i skrobakiem).
• Wygładzanie powierzchni monoszlifierką z tarczami ściernymi (100 lub 120) doskonale przygotuje powierzchnie zwłaszcza parkietów o ułożeniu naprzemiennym:  
  szachownica, jodełka „grot strzały”, jodełka „zig-zag”, jodełka francuska, itd.
• Starannie odkurzyć całe pomieszczenie używając odkurzacza o dużej mocy ssania(powierzchnię parkietu, listwy podłogowe, parapety okienne oraz grzejniki).

Karta techniczna zatwierdzona przez Dzia³ Techniczny i wyemitowana 30.07.2014 r. 
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Wszelkie wskazówki i zalecenia zawarte w Karcie Technicznej zosta³y udzielone w dobrej wierze w celach informacyjnych. 
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