
 PRZEZNACZENIE I PREZENTACJA
n  EASY OILTM BLANCHON to tradycyjny olej impregnujący do parkietów, drewnianych podłóg oraz wewnętrznych powierzchni z 

drewna.
n  Ponieważ nie jest potrzebne wycieranie, produkt EASY OILTM jest bardzo łatwy w nakładaniu. Dzięki oleistej konsystencji i 

doskonałych właściwościach kryjących EASY OILTM jest bardzo przyjemny w użyciu.
n  EASY OILTM nadaje parkietom piękny, ciepły odcień i podkreśla strukturę drewna.
n  EASY OILTM trwale impregnuje powierzchnię parkietu, chroni przed kurzem i wilgocią oraz zapewnia odporność chemiczną.
n  EASY OILTM stosowany jest na wszystkich europejskich gatunkach drewna, a także na większości gatunków drewna egzotycznego 

(o właściwościach przeciwsykatywnych, np. ipe, drewno tekowe itp. (zob. § ZASTOSOWANIE I NAKŁADANIE).
n  Dostępny jest w dwóch odcieniach: jedwabisty mat i ultra mat.

 PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
n  Parkiet musi być idealnie czysty i suchy; wilgotność powinna być poniżej 10%; należy się zapoznać z obowiązującymi przepisami 

prawa budowlanego (nie należy stosować wybielacza).
n  Nowe i stare parkiety należy wyrównać poprzez szlifowanie: drewno przeznaczone do lakierowania należy wyszlifować « do 

białości » (granulacja 24 lub 36) oraz dodatkowo papierem o granulacji 50 lub 60, a następnie wykończyć prapierem o granulacji 
100 lub 120 (por. ANEKS).

n  Ważne: drewno szczotkowane pozwala na otrzymanie głębszych odcieni niż drewno gładkie.
n  W przypadku parkietów klejonych zalecene jest zastosowanie produktu PRO FILLER BLANCHON (spoiwo do szpachlowania 

AQUA), umożliwiające szpachlowanie w odpowiednim odcieniu (zob. Karty Techniczne produktów).
n  Następnie powierzchnię należy starannie odkurzyć.
n  Drewno egzotyczne należy odtłuścić za pomocą produktu DILUANT SYNTILAC® BLANCHON lub acetonu.

 Stosowanie środków owadobójczych
n  W razie potrzeby zastosować odpowiedni środek.

 Barwienie
n  Wyszlifowane parkiety (surowe drewno) można barwić za pomocą produktów AQUATEINTE® 2K BLANCHON, TEINTE À BOIS 

BLANCHON dla parkieciarzy lub VIEILLISSEUR BOIS BLANCHON (odcienie pozytywne). Po wyschnięciu nałożyć warstwę produktu 
PRIM’HUILE BLANCHON(1). W przypadku jasnego drewna należy uwzględnić fakt, że obecność żywic powoduje ocieplenie barwy 
drewna. Ostateczny odcień będzie widoczny dopiero po nałożeniu warstwy produktu PRIM’HUILE(1) (w razie potrzeby należy 
przeprowadzić test w słabo widocznym miejscu).

n  Najciekawszy efekt uzyskuje się na szczotkowanym drewnie, wcześniej «postarzonym» lub zabarwionym produktem VIEILLISSEUR 
BOIS BLANCHON.

n  Stosownie lazur jest zabronione.
n  Ważne: w przypadku wcześniej barwionego drewna narażonego na duży lub średni ruch, otrzymany odcień będzie ulegał zmianom, jeżeli powierzchnia 

nie będzie poddawana konserwacji. Należy ją przeprowadzać starannie i regularnie, aby zapewnić trwałość efektu dekoracyjnego oraz odpowiednią 
ochronę.

 ZASTOSOWANIE I NAKŁADANIE
n  Produkt EASY OILTM jest gotowy do użycia i nie wymaga rozcieńczania.
n  Przed użyciem produkt należy starannie wymieszać.
n  Nie jest zalecane impregnowanie parkietu w temperaturach poniżej 12°C lub powyżej 25°C. Stosować wyłącznie w dobrze 

wentylowanych pomieszczeniach.
n  Pierwszą cienką warstwę produktu EASY OILTM nakładać wałkiem o krótkim włosiu (wałek do lakieru, 5 mm) wzdłuż włókien 

drewna lub, jeżeli nie jest to możliwe, zgodnym z kierunkiem światła wpadającego do pomieszczenia. Obrzeża wykończyć 
pędzlem lub spalterem. Na powierzchniach pionowych, meblach i blatach możliwe jest zastosowanie pistoletu natryskowego.

n  Po wyschnięciu zmatowić powierzchnię tarczą ścierną (ziarno 120 lub 150), bardzo starannie odkurzyć, a następnie przetrzeć lekko 
wilgotną ściereczką z mikrofibry, aby usunąć wszelkie, nawet najdrobniejsze drobiny kurzu. 

n  Nałożyć drugą warstwę w taki sam sposób, jak pierwszą. Każda nakładana warstwa powinna być bardzo cienka, w granicach  
25 m2/L.

n  Porada eksperta: aby uzyskany efekt był jeszcze bardziej matowy oraz gładszy w dotyku, drugą warstwę można dodatkowo 
wytrzeć (za pomocą monoszlifierki lub szmatki).

n  Nie przekraczać 48 godzin pomiędzy warstwami.
n  Produkt EASY OILTM jest kompatybilny z przemysłowymi maszynami do lakierowania.

n  Szczególny przypadek:
   Na powierzchniach z drewna egzotycznego, tłustego oraz parkietach okrętowych nałożyć warstwę produktu PRIM’OLEJ w celu 

zapobieżenia możliwym opóźnieniom wysychania typowym dla tego rodzaju drewna. Następnie nalożyć 1 warstwę za pomocą 
wałka.
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Easy OilTM

DANE TECHNICZNE
PRZEZNACZENIE IMPREGNACJA PARKIETÓW I PODŁÓG
TYP ŻYWIC Oleje uretanowe
KLASYFIKACJA AFNOR Grupa I, klasa 2b

GĘSTOŚĆ 0,87 (w 20°C, zgodnie z NF T 30020)
LEPKOŚĆ BROOKFIELD (T2, szybkość 100 obr./min. w 20°C) 250 cP

INFORMACJE O PRZEPISACH Produkt niebezpieczny. Przy użyciu stosować zalecane środki ostrożności. Należy zapoznać się z Kartą charakterystyki 
produktu dostępną na stronie www.blanchon.com lub www.quickfds.com)

SZLIFOWANIE - NAKŁADANIE  
KOLEJNEJ WARSTWY 8 - 10 godz. w zależności od temperatury i poziomu wilgotności

ODPORNOŚĆ NA ARTYKUŁY 
GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Olej roślinny, alkohol 40°, woda, kawa, herbata, tusz: RAS po 3 godzinach ekspozycji (po10 dniach schnięcia,  
zgodnie z NF T 30053). Stosowanie produktów zawierających amoniak jest zabronione.

Karta Techniczna została zatwierdzona przez Serwis Techniczny i oddana do użytku w styczniu 2019 r.
Zaprojektowano, opracowano i wyprodukowano we Francji.

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Technicznej podane zostały w dobrej wierze, wyłącznie w celach informacyjnych.
W żadnym wypadku nie stanowią one z naszej strony gwarancji, ani też nie porwadzą do ponoszenia przez nas odpowiedzialności za korzystanie z naszych produktów.

Niniejsza Karta Techniczna anuluje i zastępuje wszystkie jej poprzednie wersje.

ANEKS: MASZYNOWE SZLIFOWANIE PARKIETU
•   Odbywa się za pomocą szlifierki do parkietu, szlifierki krawędziowej i skrobaka do rogów.
•   Szlifierkę należy prowadzić w kierunku ułożenia włókien, a najlepiej, o ile to możliwe, w 

kierunku padania światła.
•   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  dla wygładzić powierzchnię.
•   Trzecie szlifowanie: tarcze drobnoziarniste (100 albo 120), aby uzyskać piękne wykończenie 

(w przypadku nanoszenia wykończenia w aspekcie « efekt naturalny », stosować tarczę o 
ziarnistości 150 lub 120 wcześniej używany).

•   Wyczyścić i wyszlifować 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)
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 Czyszczenie narzędzi
n  Narzędzia należy wyczyścić bezpośrednio po zastosowaniu za pomocą produktu DILUANT S.O. BLANCHON.
n  Szmatki, podkładki oraz narzędzia należy wyczyścić natychmiast po użyciu (w przypadku przechowywania materiałów nasączonych płynem istnieje ryzyko 

samozapłonu). Szmatki i podkładki można również przechowywać w wodzie. Nie wyrzucać szmatek i podkładek nasączonych olejem, jeżeli nie zostału 
wypłukane w wodzie.

n  Po użyciu starannie zamknąć opakowanie. Nie wylewać pozostałości do kanalizacji.

 CZAS SCHNIĘCIA I UTWARDZENIA ORAZ DOPUSZCZENIE DO EKSPLOATACJI
n  Pyłosuchość: 1,5 - 2 godz. w normalnych warunkach
n  Suchość dotykowa: 8 - 10 godz. w normalnych warunkach.
n  Całkowite utwardzenie: 8 - 10 dni.
n  Korzystanie z pomieszczenia: 1 - 4 dni po nałożeniu ostatniej warstwy.
n  Przez kilka pierwszych dni należy przedsięwziąć pewne środki ostrożności: nie przykrywać (plandeki ochronne), nie umieszczać przez ten okres dywanów na 

olejowanym parkiecie. Odkurzyć za pomocą odkurzacza, miotły lub szmatki (nie stosować mokrych tkanin). Nie przesuwać ciężkich mebli. Na olejowanym 
parkiecie nie pozostawiać zalegającej wody ani innych płynów (należy dobrze zabezpieczyć donice z kwiatami).

n  Następnie należy umieścić odpowiednie zabezpieczenia (filc) pod nogami stołów i krzeseł. Dobrej jakości wycieraczka umieszczona przed wejściem zatrzyma pył 
oraz drobne kamienie. Drewno potrzebuje odpowiedniego klimatu: idealne są temperatura otoczenia 19 - 21°C i wilgotność względna powietrza ok. 50 - 65%.

 WYDAJNOŚĆ
n  PIERWSZA IMPREGNACJA WYCYKLINOWANEGO PARKIETU: 25 m2/litr/warstwa.
n  KONSERWACJA: ok. 25 - 35 m2/litr/warstwa.

 KONSERWACJA I RENOWACJA
n  Olejowaną powierzchnię należy regularnie odkurzać (za pomocą miotły lub odkurzacza).
n  Plamy i punktowe ślady można łatwo usunąć za pomocą neutralnego detergentu (używane materiały należy dobrze odcisnąć, płyn nigdy nie powinien z nich kapać).
n  Ważne: przed pierwszym czyszczeniem należy odczekać 15 dni, aby produkt EASY OILTM całkowicie wysechł.
n  PRAWIDŁOWO KONSERWOWANY OLEJOWANY PARKIET PIĘKNIEJE Z UPŁYWEM CZASU.

 Bieżące czyszczenie
n  Czyszczenie na mokro za pomocą MYDŁA DO PIELĘGNACJI BLANCHON, rozcieńczonego w proporcji 50 ml na 5 litrów wody. Do codziennego czyszczenia można 

również stosować środek do czyszczenia parkietów LAGOON® BLANCHON.
n  Wydzielone fragmenty powierzchni kolejno czyścić za pomocą miotły z mikrofibry, mopa lub ścierki, które należy regularnie płukać. Aby parkiet nie był 

nadmiernie moczony, zawsze należy je dobrze odciskać.
n  Powierzchnię należy czyścić w różnych odstępach czasu - w mało uczęszczanych pomieszczeniach co tydzień, zaś w mocno uczęszczanych - nawet codziennie. 

MYDŁO DO PIELĘGNACJI pozwala na głębokie oczyszczenie olejowanego parkietu, wzmacniając jednocześnie jego ochronę.

 Regularna konserwacja
n  Na odkurzonej, czystej powierzchni rozpylić OLEJ RENOWACYJNY BLANCHON, a następnie polerować za pomocą czystej i suchej bawełnianej ściereczki do 

uzyskania matowego połysku. Czynność ta będzie przebiegała łatwiej i szybciej przy zastosowaniu monoszlifierki z beżową nakładką (jeżeli powierzchnia jest 
mocno zabrudzona, można zastosować czerwoną nakładkę, aby czyszczenie mechaniczne miało intensywniejszy efekt). W tym wypadku efekt będzie zbliżony 
do metody natryskowej: polerowanie będzie szybsze, a czyszczenie mechaniczne intensywniejsze.

n  Ponowne dopuszczenie do eksploatacji: 4 - 8 godzin po zakończeniu polerowania.
n  Częstotliwość: kiedy odcień olejowanego parkietu przestaje być równomierny.
n  Kiedy parkiet jest mocno uczęszczany, a konserwacja metodą natryskową nie przynosi już zadowalających efektów, całość powierzchni można zmatowić tarczą 

ścierną (ziarno 120 lub 150). Odkurzyć, a następnie za pomocą wałka nałożyć warstwę EASY OILTM.
n  Konserwacja jest łatwiejsza, jeżeli jest przeprowadzana regularnie i z odpowiednią częstotliwością.
  UWAGA: możliwe jest polakierowanie parkietu zaimpregnowanego EASY OILTM: wyszlifowanie parkietu do stanu surowego całkowicie usunie produkt.


