
FLOOR STARTM

Lakier do wszystkich rodzajów 
podłóg drewnianych

  OPIS PRODUKTU
n Blanchon FLOOR STARTM  to poliuretanowy, bezwonny lakier na bazie wody do podłóg drewnianych. Jego właściwości i składniki 
 spełniają najbardziej rygorystyczne kryteria ochrony środowiska.
n	Lakier FLOOR STARTM  jest łatwy i szybki w zastosowaniu: jego gotowa do użycia formuła eliminuje konieczność mieszania preparatu z 
 oddzielnym utwardzaczem. Krótki czas schnięcia (szlifowanie i nakładanie kolejnej warstwy w ciągu 2-3 godzin) i krótki czas 
 utwardzania pozwalają na szybkie oddanie pomieszczenia do użytkowania..
n		Grubopowłokowa żywica wchodząca w skład lakieru gwarantuje doskonałe wykończenie (po nałożeniu 3 warstw lakieru lub 2 

warstwy i podkładu Blanchon).
n			Lakier Blanchon FLOOR STARTM idealnie nadaje się do wszystkich odpowiednio przygotowanych wewnętrznych podłóg 

drewnianych (patrz: przygotowywanie powierzchni) w: pokojach dziennych, sypialniach, salonach, na schodach, itp. Może być 
nakładany na wszystkie popularne gatunki drewna (w przypadku buku, orzecha lub gatunków rzadkich prosimy o kontakt z 
doradcą firmy Blanchon), a nałożony podkreśla jasny odcień drewna, jednocześnie zachowując jego pierwotną barwę (barwę przed 
nałożeniem).

n				Lakier Blanchon FLOOR STARTM  jest dostępny w trzech wykończeniach połysk, półpołysk, mat. Do stosowania wyłącznie we 
wnętrzach.

 PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
n Zeszlifować nową lub starą podłogę drewnianą w celu uzyskania gładkiej i równej powierzchni: powierzchnię należy najpierw 
 zeszlifować do surowego drewna (odradza się stosowanie środków usuwających powłoki lakierowane czy woskowe).
n		Należy upewnić się, że podłoga jest wolna od wszelkich śladów wosku, detergentów, politur lub olejów na bazie lnu  

(bądź jakiejkolwiek innej).
n		Po szlifowaniu dokładnie odkurzyć podłogę usuwając pozostałości pyłu.
n	Lakier FLOOR STARTM   należy stosować na podłogę idealnie suchą i gładką, której zawartość wilgoci nie przekracza 10% (unikać 
 stosowania detergentów, wybielaczy i środków czyszczących).

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

 Bejcowanie
n Zeszlifowane (do surowego drewna) podłogi można bejcować stosując wodorozcieńczalną bejcę Blanchon (dostępną 
 w odcieniach drewna, podstawowych kolorach oraz kolorach pastelowych) lub Postarzacza do drewna Blanchon.
 Środek postarzający.
UWAGA: po użyciu środka postarzającego należy utrwalić barwę stosując podkład Blanchon S.O. 
n W żadnym wypadku nie szlifować bejcowanej powierzchni. Zaleca się lekko zmatowić powierzchnię wyłącznie przed nałożeniem 
 ostatniej warstwy lakieru FLOOR STARTM po całkowitym wyschnięciu poprzednich warstw..
n Przed nałożeniem ostatniej warstwy lakieru FLOOR STARTM należy dokładnie odkurzyć podłogę.
n Nie należy używać innych bejc.

 Stosowanie podkładów
n W przypadku stosowania podkładu Blanchon Prim Seler jako pierwszej warstwy można następnie nałożyć 2 warstwy lakieru  
 FLOOR STARTM . Niewielki czas schnięcia podkładów skraca proces lakierowania.
n		Podkład na bazie wody pozwala na skrócenie czasu lakierowania przy jednoczesnej łatwej aplikacji. Ponieważ wszystkie 

produkty są stworzone na bazie wody, nie ma ryzyka powstania szkodliwych oparów.
n		Stosowanie podkładów na bazie wody, w połączeniu z lakierem  FLOOR STARTM , pozwala zachować naturalny odcień drewna.
n	Podłoga powinna w każdym wypadku być idealnie sucha i czysta. Dokładnie odkurzyć powierzchnię przed zastosowaniem 
 jakiegokolwiek wykończenia

 SPOSÓB UŻYCIA
n Lakier FLOOR STARTM  jest gotowy do użycia. Nie wymaga mieszania.
n		Solidnie wstrząsnąć przed użyciem.
n		Nie nakładać na powierzchnię drewnianej podłogi w temperaturze poniżej 12°C i przy względnej wilgotności wyższej niż 85%. 

Nie nakładać na drewno, którego zawartość wilgoci wynosi więcej niż 10%. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych 
pomieszczeniach. Wszelkie akwaria i rośliny powinny być przechowywane z dala od malowanych pomieszczeń.

n		Lakier należy nakładać warstwami równomiernie i obficie, za pomocą wałka do lakierowania dla podłóg z drewna. 
UWAGA: „mleczny” barwa lakieru znika podczas schnięcia.
n		2 warstwy lakieru FLOOR STARTM  („obficie” nałożone – od 8 do 10 m2/litr) dają dobre rezultaty w przypadku twardego drewna 

i podłóg do normalnego użytkowania. W przypadku miękkiego, porowatego lub chłonnego drewna zaleca się stosowanie  
3 warstw (4 lub więcej w przypadku niektórych gatunków buku lub dla drzew iglastych).. 

n		Po wyschnięciu pierwszej warstwy zaleca się delikatnie zmatowić powierzchnię monoszlifierką (tarcza drobnoziarnista),  
a następnie odkurzyć. Nie stosować wełny stalowej.

UWAGA: jeśli czas między nakładaniem kolejnych warstw przekracza 24 godziny, konieczne jest zmatowienie powierzchni.

 Czyszczenie narzędzi
n Natychmiast po ich użyciu narzędzia powinny być oczyszczone za pomocą wody. Nie używać powtórnie pojemników.
n Ochrona środowiska:  - Należy dokładnie wykręcić ściereczki i wytrzeć narzędzia po ich użyciu.
  - Pojemnik należy przemyć mała ilością wody i pozwolić, aby woda odparowała.
  - Sucha pozostałość może być wyrzucona do kosza.
  - Po użyciu pojemnik należy szczelnie zamknąć.
  - Puste pojemniki należy wyrzucać rozmyślnie.
  - Nie wylewać do kanalizacji.
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CHAMBORDTM SD
 SCHNIĘCIE I UTWARDZANIE
n Pyłosuchość: 45 minut.
n Czas schnięcia pomiędzy kolejnymi warstwami: 3 godziny w normalnych warunkach.
n Czas między nałożeniem kolejnych warstw nigdy nie powinien przekraczać 24 godzin.
n Pełne utwardzenie: od 8 do 10 dni.
n Umiarkowany ruch w pomieszczeniu: po 24 godzinach.
n Zwykłe użytkowanie pomieszczenia: należy przedsięwziąć środki ostrożności w ciągu kilku pierwszych dni. Nie przykrywać (stosować płachty ochronnej) ani nie 
 kłaść chodników na pomalowanym obszarze przed upływem 10 dni.
n W następnej kolejności zastosować odpowiednie środki ochronne (np. filc) w celu zabezpieczenia nóg stołów i krzeseł lub innych przedmiotów mogących  
 zostawić ślady na podłodze. Jeżeli jest to możliwe, przy wejściu należy położyć wycieraczkę, co pozwoli zachować podłogę w idealnym stanie. Natychmiast 
 wytrzeć rozlaną wodę lub inny płyn. Zachować szczególną ostrożność kładąc donice

 WYDAJNOŚĆ
n Około 10 m2  na litr na warstwę.

 PRZECHOWYWANIE
n Chronić przed zimnem (zwrócić szczególną uwagę w przypadku przechowywania produktu w pojeździe).
n Po użyciu szczelnie zamknąć pojemnik.

  CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA
n Lakier FLOOR STARTM ułatwia pielęgnacje wszystkich rodzajów podłóg drewnianych.
n Do codziennej pielęgnacji.
n  Regularnie odkurzać za pomocą odkurzacza.
n Od czasu do czasu czyścic powierzchnię przy użyciu wilgotnego, ale nie mokrego mopa. plamy i ślady można usunąć preparatem blanchon lagoontm, (stosować 
 się do wskazówek producenta odnośnie proporcji). regularne stosowanie produktu nadaje podłodze właściwości antyporostowe, co ogranicza intensywność 
 czarnych śladów i innego rodzaju plam na powierzchni lakierowanej podłogi.
WAŻNE: aby zapewnić prawidłowe utwardzenie lakieru floor startm należy odczekać co najmniej 10 dni przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji 
podłogi.
n Obszary intensywnego ruchu powinny być konserwowane we właściwy sposób preparatem PROTECTOR Półpołysk - METALIZATOR BLANCHON lub PROTECTOR 
 Mat - MÉTAMAT® BLANCHON.
n Pod żadnym pozorem nie używać polerek, dust mopów, silikonowych politur, produktów na bazie amoniaku, detergentów ściernych itp. Zasadniczo, należy 
 unikać stosowania produktów lub narzędzi nadających blask lub połysk.
n W przypadku powierzchni matowych używać wyłącznie Blanchon PROTECTOR Mat - MÉTAMAT®aby zachować pierwotny wygląd powierzchni.

 PRZEZNACZENIE LAKIER DO WSZYSTKICH RODZAJÓW PODŁÓG DREWNIANYCH
 RODZAJ ŻYWICY Poliuretanowa na bazie wody
 KLASYFIKACJA AFNOR Grupa 1, klasa 7b2
 GĘSTOŚĆ 1,05 (w temperaturze 20°C, wg. normy NF T 30020)  
 LEPKOŚĆ 180 cp (BROOKFIELD T3)
 INFORMCJE DODATKOWE  Odnieść się do odpowiednich Kart Danych Bezpieczeństwa (KDB) (dostępnych na stronie  

www.blanchon.com lub www.quickfds.com)
 BEZ MIESZANIA owy do użycia
 PONOWNE SZLIFOWANIE/NAKŁADANIE po 3 godzinach, w zależności od temperatury i stanu higrometrycznego
 ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE TYPU TABER Utrata masy: 45 mg (tarcze CS 10, 1000 obr., 1 kg)
 ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA 50 cm (zacisk 400 gm) (wg. normy NF T 30039)
 ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA ołówek 5H
 ODPORNOŚĆ NA PRODUKTY DOMOWE Olej roślinny, musztarda, ketchup, ocet, woda, kawa, herbata, popularne detergenty, alkohol 40°, tusz, 
  rozcieńczony wybielacz: RAS (po 20 dniach schnięcia, wg. normy NF T 30053). Nieodporny na 
  produkty zawierające amoniak

DANE TECHNICZNE

*ZAŁĄCZNIK: MECHANICZNE SZLIFOWANIE PARKIETU 
• Odbywa się za pomocą specjalnej szlifierki do parkietu, wykorzystując krawędziarkę do brzegów i skrobak do rogów.
• Szlifierkę do parkietu należy prowadzić w kierunku padania światła, a najlepiej w kierunku ułożenia włókien drewna.
• Należy posuwać się równym, regularnym tempem, w celu zapewnienia, że cała powierzchnia zostanie wyszlifowana równomiernie.
• Pierwsze szlifowanie: tarcza gruboziarnista (24, 30 lub 36), w celu odsłonięcia i wyrównania surowego drewna.
• Drugie szlifowanie: tarcza średnioziarnista (50 lub 60), w celu wygładzenia i wyrównania powierzchni.
• Trzecie szlifowanie: tarcza drobnoziarnista (100 lub 120) w celu uzyskania estetycznego wykończenia.
• Wszystkie krawędzie w pomieszczeniu należy zeszlifować przy użyciu krawędziarki lub skrobaka.
• Polerowanie wykonane przy użyciu polerki wyposażonej w papier ścierny (80 lub 120) sprawi, że powierzchnia będzie doskonale przygotowane, szczególnie w przypadku par 
  kietów o ułożeniu naprzemiennym (mozaika, jodełka francuska, wzór koszykowy itp.).
• Należy staranie usunąć wszelki kurz przy użyciu potężnego odkurzacza z obszaru, który ma być lakierowany a także z listew przyściennych,  
  parapetów okiennych i kaloryferów.

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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