
Alle houtsoorten

�

Ideaal voor moeilijke
houtsoorten: lariks,
red cedar, douglas,
teak, ipé, bangkiraï,
merbau, autoclaaf
of thermisch
behandelde den

�

Verhoogt
de duurzaamheid
van de Blanchon
lazuurverven
en saturators

�

Vormt geen film

�

Droog in 4 uur

�

Voor buitengebruik

�

DOEL EN PRESENTATIE
� BLANCHON KLEURLOZE ANTI-UV CONDITIONER® ULTRAHOGE BESCHERMING is een kleurloos anti-UV-impregneermiddel

van de nieuwe generatie dat een echte kleurloze anti-UV-bescherming vormt voor wandbekleding, claustra’s, terrassen
en ander buitenhoutwerk.

� Zijn formulering in waterige fase maakt het product ongevoelig voor de natuurlijke zuurheid van bepaalde houtsoorten,
waardoor het rechtstreeks aangebracht kan worden op verticaal hout (met inbegrip van thermisch en autoclaaf
behandelde houtsoorten):
- HARSHOUDEND HOUT (red cedar, lariks, douglas, den, enz.);
- EXOTISCH HOUT (ipé, teak, bangkiraï, cumaru, enz.);
- INLANDS HOUT (acacia, populier, enz.).

� De twee anti-UV-stoffen die de ongeëvenaarde efficiëntie van de CONDITIONER® verzekeren, zijn op houtvezels gefixeerd
door niet-filmvormende Aqua-polyurethaanharsen die een perfecte hechting verzekeren op alle hout en een ideale
voorbereiding vormen voor de onontbeerlijke afwerking: de BLANCHON KLEURLOZE ANTI-UV PROTECTOR HOUTEN
WANDBEKLEDING of TERRASSEN MET ULTRAHOGE BESCHERMING.

� De CONDITIONER® kan ook worden gebruikt als grondlaag vóór het aanbrengen van een BLANCHON SATURATOR of
LAZUURVERF, om de duurzaamheid te verhogen.

� De CONDITIONER® is van nature kleurloos (de licht melkachtige schijn die verschijnt bij het aanbrengen verdwijnt na
enkele minuten).

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
� Het hout moet onbehandeld, onbeschadigd, schoon en droog zijn, zonder sporen van hars of andere vettige

bestanddelen.
� Indien nodig een aangepast behandelingsproduct gebruiken.
� Bij oud hout alle sporen van oude afwerkingen verwijderen door schuren of afbijten (gebruik hiervoor het BLANCHON

GEBOUW AFBIJTMIDDEL 10' VLOEIBAAR of GELVORM). Door HOUT ONTGRIJZER aan te brengen kunt u de originele kleur
herstellen van het hout dat u vervolgens moet behandelen.

� Indien nodig, exotisch of harshoudend hout ontvetten met BLANCHON VERDUNNER SYNTILAC® of aceton.
� Het hout afschuren met schuurpapier met korrel 80 om de opening van de poriën te optimaliseren. Het wordt zelfs

aangeraden om scherpe hoeken af te ronden voor een perfecte dekkingmet de CONDITIONER®. Geen staalwol gebruiken.
� In ieder geval zorgvuldig de oppervlakken afstoffen alvorens het product aan te brengen.

GEBRUIK EN AANBRENGEN
� De CONDITIONER® is gebruiksklaar. Niet verdunnen. Goed schudden voor gebruik. Enkel gebruiken in goed geventileerde

ruimten.
� De CONDITIONER® aanbrengen in de richting van de houtvezels aan (spalter, brede borstel, lijmborstel), met bijzondere

aandacht voor groeven, assemblages en uiteinden (hout van het kopeind). Er is slechts een tweede laag nodig (na
minimaal 4 u) bij heel absorberende houtsoorten of bij heel erge blootstellingen.

� De CONDITIONER® moet altijd met ANTI-UV PROTECTOR HOUTEN WANDBEKLEDING of TERRASSEN bedekt worden. De
CONDITIONER® kan ook worden gebruikt vóór het aanbrengen van een BLANCHON SATURATOR of LAZUURVERF. Niet
langer dan 24u wachten voor het aanbrengen van de ANTI-UV PROTECTORS.

� De CONDITIONER® wordt enkel op onbehandeld of blank geschuurd hout aangebracht. Het product wordt enkel bij een
renovatie gebruikt worden indien de structuur beschadigingen vertoont waardoor de ANTI-UV PROTECTOR HOUTEN
WANDBEKLEDING of TERRASSEN verwijderd is en de houtvezels rechtstreeks blootgesteld zijn aan uv-stralen en slechte
weersomstandigheden.

� Belangrijk: zorg ervoor dat het hout droog is (minimaal 3 dagen mooi warm weer voor het aanbrengen) en dat er
geen kans op regen is in de 24 uur na aanbrenging (niet aanbrengen op hout met meer dan 12% vochtigheid), zodat
de CONDITIONER® optimaal in het hout kan dringen). Omgevingstemperatuur tussen 12 en 28°C, relatieve
vochtigheid lager dan 85%. Niet in volle zon aanbrengen: donker hout heeft de neiging om warmte op te slaan.

Reinigen van het gereedschap
� Onmiddellijk na gebruik, met water.
� 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.
- Lege verpakking in het containerpark afleveren.
- Restanten niet in de riolering lozen.

Conditioner®

Ultrahoge Bescherming
voor Hout Kleurloze Anti-UV

Doeltreffende
kleurloze anti-UV-
bescherming voor
buitenhoutwerk
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TECHNISCHE GEGEVENS
DOEL IMPREGNATIE MET ULTRAHOGE BESCHERMING, VOOR ANTI-UV-BESCHERMING VAN BUITENHOUTWERK

WAARBIJ DE ORIGINELE TINT VAN DE HOUTSOORT BEWAARD BLIJFT
VORMT EEN KLEURLOOS ANTI-UV-SYSTEEMMET DE PROTECTOR HOUTEN WANDBEKLEDING of TERRASSEN

HARSTYPE Acryl in waterige fase
AFNOR-CLASSIFICATIE Familie 1, klasse 7b2
DICHTHEID 1,02 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
VLOEIBAARHEID 30 seconden (CA 2,5 bij 20°C)
REGLEMENTAIRE INFORMATIE Gevaarlijk. De voorzorgsmaatregelen bij gebruik naleven. Lees het betreffende

Veiligheidsinformatieblad (VIB) (beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)
PIGMENTATIE Geen
BEDEKBAAR Ongeveer 4 uur in normale gebruiksomstandigheden

DROOGTIJD
� Droogtijd “droog bij aanraken”: ongeveer 1 uur.
� Droogtijd “bedekbaar”: ongeveer 4 uur in normale omstandigheden.
� Binnen maximaal 48 bedekken met de ANTI-UV PROTECTOR HOUTEN WANDBEKLEDING of TERRASSEN.

VERBRUIK
� 12 m2 per liter per laag, naargelang de aard van de ondergrond en de porositeit.

BEWARING
� Vorstvrij bewaren (opgelet bij bewaring in voertuigen).
� Zorgvuldig afsluiten na gebruik.
� Buiten bereik van kinderen bewaren.


