
 PRZEZNACZENIE I PREZENTACJA
n  ICBERG® BLANCHON to jednoskładnikowy, ultramatowy lakier w fazie wodnej na bazie poliuretanu. Stworzony w oparciu 

o innowacyjne technologie, ICEBERG® podkreśla i wzmacnia oryginalną barwę jasnego drewna, nadając mu nowoczesny i 
nordycki charakter. Ponieważ produkt opracowany został z myślą o podkreśleniu oryginalnego odcienia jasnego drewna, jego 
zastosowanie ogranicza się do takich gatunków. 

n  ICEBERG® to doskonale kryjący produkt, dzięki któremu powierzchnia jest gładka w dotyku i łatwa w utrzymaniu.
n  ICBERG® nadaje się do lakierowania wszystkich odpowiednio przygotowanych parkietów (por. § PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI): 

salonów, sypialni, jadalni, schodów (przy normalnym natężeniu ruchu).
n  Aby zwiększyć właściwości ochronne produktu i uwydatnić efekt surowego drewna, zalecane jest dodanie 10% produktu 

DURCISSEUR AQUA PRO.
n  Naturalny wygląd.

 PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
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 papierem o granulacji 
100 lub 120 (por. ANEKS).

n  Następnie powierzchnię należy starannie odkurzyć.
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  W przypadku parkietów klejonych zalecane jest zastosowanie produktu PRO FILLER BLANCHON (spoiwo do szpachlowania 

AQUA), umożliwiające szpachlowanie w odpowiednim odcieniu (zob. Karty Techniczne produktów).

 Stosowanie środków owadobójczych
n  W razie potrzeby zastosować odpowiedni środek.

 Barwienie
n  Odradza się wcześniejszą koloryzację parkietu, aby nie dopuścić do powstania białego nalotu na jego powierzchni.

 Stosowanie baz
n  Produkt ICEBERG® nie wymaga stosowania bazy przed nałożeniem pierwszej warstwy, ponieważ mogłaby ona zmniejszyć 

intensywność jego odcienia.

 ZASTOSOWANIE I NAKŁADANIE
 Mieszanie
n  Mocno wstrząsnąć składnik A.
n  Jeżeli produkt ICEBERG® stosowany jest w wersji dwuskładnikowej, , produkty VITRIFICATEUR (Skł. A) i DURCISSEUR AQUA PRO 

(Skł. B) należy mieszać  bezpośrednio przed użyciem. Ilość skł. B: 10%. Natychmiast po połączeniu składników bardzo dokładnie 
je mieszać przez 2 - 3 minuty, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Mieszanina nadaje się do użycie przez okres 90 minut.

n  Nie jest potrzebne rozcieńczanie.

 Nakładanie na drewniane powierzchnie
n  Nie należy lakierować parkietu w temperaturze poniżej 12°C przy gruncie, a także przy wilgotności względnej przekraczającej 

85% (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego); nie stosować na drewnie o wilgotności przekraczającej 10%. 
n  Produkt należy nakładać w 3 warstwach (warstwy powinny być regularne i obfite). Możliwe jest również nałożenie 2 warstw po 

zastosowaniu produktu PRIM’SEALER.
n  Aby podkreślić efekt surowego drewna, zastosować w pierwszej warstwie produkt ICEBERG® w wersji dwuskładnikowej.
n  Po wyschnięciu drugiej warstwy zaleca się delikatne wyszlifowanie powierzchni za pomocą monoszlifierki (tarcza ścierna o 

granulacji 120 lub 150) oraz odkurzenie jej.
n  Szlifowanie jest niezbędne, jeżeli pomiędzy nakładaniem 2 warstw upłynęło więcej niż 24 godziny.

 Czyszczenie narzędzi
n  Czyszczenie wodą, bezpośrednio po zastosowaniu. 
n  Chroń środowisko:
 - Po zastosowaniu dobrze odciśnij materiał; dokładnie go wyczyść.
 - Wypłucz go w pojemniku zawierającym bardzo niewielką ilość wody; pozwól, aby woda odparowała.
 - Pozostały osad można następnie wyrzucić do kosza na śmieci.
 - Po użyciu należy dokładnie zamknąć opakowanie.
 - Nie wylewać pozostałości do kanalizacji.
 - Pusty pojemnik należy utylizować w punkcie zbierania odpadów.
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Iceberg®PODKREŚLA 
NATURALNĄ BARWĘ



Iceberg®

DANE TECHNICZNE
PRZEZNACZENIE LAKIEROWANIE PARKIETÓW, PODŁÓG I SCHODÓW Z JASNEGO DREWNA
TYP ŻYWIC Poliuretany w fazie wodnej
GĘSTOŚĆ 1,04  (w 20°C, zgodnie z NF T 30020)

LEPKOŚĆ = 110 centypuazów (BROOKFIELD T2, szybkość 100 obr./min. w 20°C) 
MIESZANIE I KATALIZA 10 części Skł. A + 1 część Skł. B (poliuretany rozpuszczalne w wodzie)
SZLIFOWANIE - NAKŁADANIE  
KOLEJNEJ WARSTWY 3 godz. w zależności od temperatury i poziomu wilgotności

ODPORNOŚĆ NA TARCIE TABER Utrata wagi: 35 mg (ściernice CS 10, 1000 obr., 1 kg)
ODPORNOŚĆ NA WSTRZĄSY 40 cm (trzpień 400 g) (zgodnie z NF T 30039)
ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA Ołówek 5 H
ODPORNOŚĆ NA ARTYKUŁY 
GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Olej roślinny, alkohol 40°, woda, kawa, herbata, tusz: RAS po 3 godzinach ekspozycji (po 10 dniach schnięcia,  
zgodnie z NF T 30053). Stosowanie produktów zawierających amoniak jest zabronione.

INFORMACJE O PRZEPISACH Należy zapoznać się z Kartą charakterystyki produktu dostępną na stronie www.blanchon.com lub www.quickfds.com

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 prowadzą 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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 CZAS SCHNIĘCIA I UTWARDZENIA ORAZ DOPUSZCZENIE DO EKSPLOATACJI
n  Pyłosuchość: 30 min. w normalnych warunkach
n  Suchość dotykowa: 3 godz. w normalnych warunkach.
n  Nie przekraczać 24 godzin pomiędzy warstwami.
n  Całkowite utwardzenie: 5 - 7 dni.
n  Lekkie natężenie ruchu: ok. 24 godzin w normalnych warunkach.
n  Przez kilka pierwszych dni należy przedsięwziąć pewne środki ostrożności: nie przykrywać (plandeki ochronne), nie umieszczać dywanów na lakierowanym 

parkiecie. Nie przesuwać ciężkich mebli. Odkurzyć za pomocą odkurzacza lub miotły (nie stosować mokrych tkanin). 
n  Następnie należy umieścić odpowiednie zabezpieczenia (filc) pod nogami stołów i krzeseł. W razie potrzeby dobrej jakości wycieraczka umieszczona przed 

wejściem zatrzyma pył oraz drobne kamienie. Na lakierowanym parkiecie nie pozostawiać zalegającej wody ani innych płynów (należy dobrze zabezpieczyć 
donice z kwiatami).

 WYDAJNOŚĆ NA DREWNIANYCH POWIERZCHNIACH
n  10 m² / litr / warstwa.

 PRZECHOWANIE
n  ICEBERG® (Skł. A): chronić przed oddziaływaniem mrozu (zachować ostrożność przy przechowywaniu w pojazdach).
n  DURCISSEUR AQUA PRO (Skł. B): nie jest wrażliwy na oddziaływanie mrozu.
n  Po użyciu starannie zamknąć opakowania obu składników. WAŻNE: zalecane jest wytarcie szyjki butelki utwardzacza, aby produkt nie zakleił korka.

 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
n  Produkt ICEBERG® ułatwia konserwację drewnianych podłóg , parkietów i schodów.
n  Regularnie odkurzać za pomocą odkurzacza lub miotły. 
n  Od czasu do czasu przetrzeć na mokro za pomocą dobrze odciśniętego materiału – nigdy nie powinien z niego kapać płyn. Plamy i punktowe ślady można 

łatwo usunąć za pomocą produktów LAGOON® BLANCHON, NETTOYANT LISABRIL BLANCHON lub neutralnego detergentu (w normalnym stężeniu użytkowym). 
Częstotliwość konserwacji zależy od natężenia ruchu w pomieszczeniach.

n  Ważne: przed pierwszym czyszczeniem należy odczekać 15 dni, aby produkt ICBERG® całkowicie wysechł.
n  ZABRONIONE JEST STOSOWANIE: monoszlifierki, mopa, silikonowych preparatów nabłyszczających, produktów zawierających amoniak oraz żrących 

detergentów itp., tj. wszelkich materiałów i produktów nabłyszczających i wygładzających powierzchnię.

 RENOWACJA
n  Renowację lakierowanych wcześniej powierzchni za pomocą produktu ICEBERG® należy przeprowadzać wyłącznie po przywróceniu drewna do stanu surowego 

(por. § PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI oraz ANEKS).


