
PRZEZNACZENIE I ASORTYMENT
� Opracowany według najnowszych technologii profesjonalnego lakierowania parkietów, OCÉANIC®

OPAQUE BLANCHON pozwala zabarwić parkiet na wybrany kolor zachowując jednocześnie wszystkie
właściwości techniczne lakieru do parkietu: odporność chemiczną i mechaniczną.

� INNOWACJA Air Protect®: lakier OCÉANIC® OPAQUE ogranicza aż do 80% wydzielanie się
formaldehydu z powierzchni parkietu.

� Barwi i maskuje niedoskonałości oraz podkreśla strukturę i usłojenie drewna.
� Nie wymaga zmieszania, stosowanie OCÉANIC® OPAQUE jest proste i przyjemne.
� Dzięki silnie wypełniającym właściwościom i wysokiej odporności OCÉANIC® OPAQUE na długo

zabezpiecza parkiet przed niekorzystnym działaniem zarówno środków chemicznych jak i uszkodzeń
mechanicznych.

� Dostępny w 5 kolorach: biały, szary, kolor lnu, czarny, granatowo-czarny.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
� OCÉANIC® OPAQUE stosuje się wyłącznie na gładkie i równe powierzchnie zeszlifowane do surowego

drewna (nie stosować zmywaczy powłok i środków usuwających wosk; patrz ZAŁĄCZNIK*), starannie
odkurzone i pozbawione wszelkich śladów detergentów, tłuszczu, wosku, pasty, politury lub oleju
lnianego (lub innych specjalistycznych olejów).

� Parkiet musi być idealnie suchy i czysty: wilgotność poniżej 10%; patrz obowiązująca dokumentacja
techniczna (nie stosować detergentów, rozjaśniaczy, wybielaczy lub środków do czyszczenia
parkietu).

� Starannie odkurzyć powierzchnię.
� Przy parkietach klejonych zaleca się zastosowanie WYPEŁNIACZA SZCZELIN BLANCHON, który wypełni

ubytki zawsze “pod kolor”.
� Środki owadobójcze

- Dopuszcza się stosowanie wyłącznie środków owadobójczych uznanych przez firmę BLANCHON
(TRAIT'PLUS® MU).

� Lakiery podkładowe
- Przed naniesieniem lakieru OCÉANIC® OPAQUE zaleca się zastosowanie lakieru podkładowego S.O.

SŁABY ZAPACH BLANCHON lub PRIM’PLUS, aby ograniczyć wycieki żywicy (sosna, jodła, itp.) lub
garbników (dąb, kasztanowiec...).

- Stosowanie lakieru podkładowego S.O. SŁABY ZAPACH BLANCHON lub PRIM’PLUS, zaleca się
szczególnie w przypadku parkietów wcześniej woskowanych, pastowanych lub olejowanych oraz
powierzchni bejcowanych.

SPOSÓB UŻYCIA
� NIE WYMAGA ZMIESZANIA: JEDNOSKŁADNIKOWY. Nie wymaga rozcieńczania w normalnych

warunkach stosowania.
� Dokładnie wstrząsnąć opakowanie przed użyciem.
� Nie lakierować powierzchni w temperaturze poniżej 12°C i wilgotności względnej przekraczającej

85% (przestrzegać obowiązującej dokumentacji technicznej); nie nakładać na drewno, którego
wilgotność przewyższa 10%. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie
pozostawiać roślin doniczkowych i akwariów w lakierowanych pomieszczeniach.

� Nakładać 3 obfite i równomierne warstwy lakieru za pomocą wałka, aby uzyskać optymalny efekt
kryjący (każda warstwa zapewnia lepszy efekt krycia). Do małych powierzchni lub krawędzi można
używać płaskiego pędzla lub szczotki.

� Aby uzyskać idealnie gładkie wykończenie i usunąć nierówności drewna, zaleca się przeszlifować
ręcznie powierzchnię (zmatowić ją) między nanoszeniem 2. i 3. warstwy, następnie starannie
odkurzyć. Nie stosować wełny stalowej. Nie przekraczać 48 godzin pomiędzy nakładaniem kolejnych
warstw.

� OCÉANIC® OPAQUE twardniej bardzo szybko, co pozwala na szybką eksploatację pomieszczeń (w
trakcie kilku pierwszych dni stosować należyte środki ostrożności).

� DREWNO EGZOTYCZNE: przed aplikacją przeprowadzić test lub skontaktować się z serwisem
technicznym firmy Blanchon. Nie nanosić na gatunki takie jak ipe i jatoba.

INNOWACJA Air Protect®:
ogranicza wydzielanie
się formaldehydu
z powierzchni parkietu

�

Do parkietów, podłóg,
schodów

�

Zabezpiecza

�

Podkreśla strukturę
i usłojenie drewna

�

Wysoka odporność
na ścieranie, uderzenia
i zarysowania

�

Bez zapachu

�

Gotowy do użycia

�

Zdobi i maskuje
niedoskonałości

Océanic® Opaque
Lakier do parkietu



Océanic® Opaque - Lakier do parkietu

PRZEZNACZENIE LAKIER DO OCHRONY I DEKORACJI PARKIETÓW I PODŁÓG, GOTOWY DO UŻYTKU
TYP ŻYWIC Poliuretanowe w fazie wodnej
KLASYFIKACJA AFNOR Grupa 1, klasa 7b2
GĘSTOŚĆ 1,05 (w temp. 20°C, wg NF T 30020)
LEPKOŚĆ 150 do 450 cP w zależności od odcienia (BROOKFIELD T2)
INFORMCJE DODATKOWE Odnieść się do odpowiednich Kart Danych Bezpieczeństwa (KDB) (dostępnych na stronie www.blanchon.com lub www.quickfds.com)
SZLIFOWANIE - POKRYWANIE 2 godziny w normalnych warunkach
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE TEST TABERA Ubytek masy: 40 mg (tarcze ścierne CS 10, 1000 obrotów, 1 kg)
ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA 50 cm (przebijak 400 g) (wg NF T 30039)
ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA Ołówek 7 H

DANE TECHNICZNE

Karta techniczna zatwierdzona przez Dział Techniczny i wydana 01.07.2015 r.
Wyrób opracowany i wyprodukowany we Francji.

Wszelkie wskazówki i zalecenia zawarte w Karcie Technicznej zostały udzielone w dobrej wierze w celach informacyjnych.
Firma nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego bądź błędnego użycia jej materiałów.

Niniejsza Karta Techniczna zastępuje wcześniejsze wersje i zawiera aktualne informacje dotyczące produktu.
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BLANCHON POLSKA Sp. z o.o.
Ul. Podwale 62, 50-010 WROCLAW

Tel/Fax: (71) 316 67 84
e-mail: biuro@blanchon.pl - www.blanchon.com

NIP 896-13-15-370, REGON 932714413
BLANCHON - 50 8ème Rue - 69800 SAINT-PRIEST - FRANCE - Tél. : (0033) 472 89 06 09 - Fax : (0033) 472 89 06 02

RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Site internet : www.blanchon.com - www.lqeblanchon.com

*ZAŁĄCZNIK: MECHANICZNE SZLIFOWANIE PARKIETU
• Odbywa się za pomocą szlifierki do parkietów, szlifierki krawędziowej i skrobaka do rogów.
• Szlifierkę należy prowadzić zgodnie z kierunkiem padania światła, i o ile to możliwe, zgodnie z

kierunkiem ułożenia włókien.
• Przemieszczać się płynnie celem równomiernego wyszlifowania powierzchni.
• Pierwsze szlifowanie: papier gruboziarnisty (24, 30 lub 36), aby wyszlifować parkiet do

surowego drewna i wyrównać powierzchnię.
• Drugie szlifowanie: papier średnioziarnisty (50 albo 60), aby wygładzić powierzchnię.

• Trzecie szlifowanie: koniecznie papier drobnoziarnisty (100 albo 120), aby zapewnić piękne
wykończenie.

• Wyczyścić i wyszlifować brzegi całego pomieszczenia (szlifierką krawędziową i skrobakiem).
• Szlifowanie za pomocą monoszlifierki 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).

� Wskazówki:
- Pomieszczenia o dużym natężeniu ruchu/miejsca publiczne: aby zwiększyć odporność można nanieść 1 warstwę lakieru SVP

AQUA BLANCHON na 3 warstwy OCÉANIC® OPAQUE w odstępie maksymalnie 48 godzin.
- Aby uzyskać efekt inny niż satynowy, można nanieść 1 warstwę OCÉANIC® BLANCHON połysk lub Wosk naturalny (aspekt matowy).

� Czyszczenie narzędzi
• Zaraz po użyciu przemyć dokładnie wodą.
� Należy chronić środowisko:

- Dobrze odcisnąć i wytrzeć narzędzia natychmiast po użyciu.
- Wypłukać je w naczyniu z niewielką ilością wody. Użytą wodę pozostawić do wyparowania.
- Nagromadzony suchy 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, UTWARDZANIE I UŻYTKOWANIE
� Pyłosuchość: 30 minut.
� Schnięcie “matowienie/pokrywanie”: 2 godziny w normalnych warunkach.
� Nie przekraczać 48 godz. między nakładaniem poszczególnych warstw.
� Całkowite utwardzenie: 8 do 10 dni w normalnych warunkach.
� Umiarkowany ruch w pomieszczeniu: od 10 do 12 godzin w normalnych warunkach.
� Użytkowanie pomieszczeń: w ciągu pierwszych 10 dni zachować ostrożność: nie przykrywać (plandekami ochronnymi) i nie

układać dywanów na polakierowanym parkiecie. Nie przesuwać ciężkich mebli. Odkurzać przy użyciu odkurzacza lub miotły
(nie stosować wilgotnych ściereczek).

� 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
polakierowanej powierzchni (dobrze zabezpieczyć doniczki).

WYDAJNOŚĆ
� 10 m² z 1L przy jednej warstwie.

PRZECHOWYWANIE
� Chronić przed mrozem (uwaga na składowanie w pojazdach).
� Po zakończonej pracy szczelnie zamknąć opakowanie.

PIELĘGNACJA
� OCÉANIC® OPAQUE ułatwia pielęgnację wszystkich parkietów.
� BIEŻĄCA PIELĘGNACJA: Odkurzać regularnie przy użyciu odkurzacza (lub miotły), w razie potrzeby czyścić na mokro

(preparatem LAGOON® BLANCHON, dobrze odciśniętymi, nieociekającymi narzędziami). LAGOON® czyści, pielęgnuje i chroni
lakierowane parkiety. Jego regularne stosowanie ogranicza powstawanie zabrudzeń w tym również czarnych śladów po
obuwiu oraz innych zanieczyszczeń na powierzchni lakieru.

� Ważne: pierwsze czyszczenie dopiero po upływie 10 dni, po całkowitym wyschnięciu lakieru OCÉANIC® OPAQUE.
� NIE UŻYWAĆ: monoszlifierki, mopa z frędzlami, silikonowych nabłyszczaczy, produktów zawierających amoniak oraz

detergentów ścierających, itd., tzn. wszystkich produktów i narzędzi mogących powodować poślizg i nadawać połysk.
� Powierzchnie poddane dużemu natężeniu ruchu należy konserwować odpowiednio środkami takimi jak: PROTECTOR

PÓŁPOŁYSK BLANCHON i CLEANER LISABRIL BLANCHON.


