
PRZEZNACZENIE I ASORTYMENT
� PERFORMERTM BLANCHON jest jednoskładnikowym lakierem nowej generacji na bazie żywicpoliuretanowych w fazie wodnej.
� SYSTEM 3D: trójwymiarowa struktura chemiczna sprawia, że PERFORMERTM BLANCHON charakteryzuje się właściwościami podobnymi jak preparaty

dwuskładnikowe: odpornością chemiczną oraz odpornością na ścieranie.
� PERFORMERTM BLANCHON został opracowany wg najnowocześniejszych technologii, posiada kremową konsystencję, która zapewnia optymalną

aplikację.
� Lakier podkreśla urok wszystkich parkietów, nadając im ciepły odcień podobnie jak w przypadku lakierów rozpuszczalnikowych, jednak bez

uwalniania garbników.
� PERFORMERTM posiada wysoką odporność na wzmożone natężenie ruchu w miejscach użyteczności publicznej oraz powierzchniach mieszkalnych.
� PERFORMERTM stosuje się do lakierowania wszystkich odpowiednio przygotowanych parkietów (patrz § PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI) oraz na

wszystkie powszechnie używane gatunki drewna (rzadkie gatunki i orzech: należy wcześniej skontaktować się z doradcą firmy BLANCHON).
� PERFORMERTM jest dostępny w 3 aspektach : połysk, półpołysk i mat.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
� Wycyklinować powierzchnię starego bądź nowego parkietu: zeszlifować do “surowego drewna” papierem ściernym (granulacja 24 lub 36), wygładzić

powierzchnię papierem o granulacji 50 lub 60, przeszlifować na koniec papierem ściernym o granulacji 100 albo 120 (patrz ZAŁĄCZNIK, strona 2,
szczegółowe informacje dotyczące szlifowania parkietu).

� Starannie odkurzyć.
� Parkiet musi być idealnie czysty i suchy: wilgotność poniżej 10%; patrz obowiązująca dokumentacja techniczna (nie stosować detergentów lub

środków wybielających).
� Przy parkietach klejonych zaleca się zastosowanie preparatu PRO FILLER BLANCHON lub WYPEŁNIACZA SZCZELIN BLANCHON, które wypełnią ubytki

zawsze “pod kolor” (patrz Karty Techniczne tych produktów).
Środki owadobójcze

� Dopuszcza się stosowanie wyłącznie środków owadobójczych uznanych przez firmę BLANCHON.
Barwienie

� Parkiety wyszlifowane do “surowego drewna” mogą być barwione bejcą do drewna AQUATEINTETM 2K BLANCHON. W tym przypadku, po wyschnięciu
bejcy, nałożyć 3 warstwy lakieru PERFORMERTM. Bejca AQUATEINTETM 2K umożliwia zastosowanie kompletnego systemu aplikacji w fazie wodnej
“bejca + podkład + lakier”, bez konieczności wcześniejszego utrwalenia bejcy przy pomocy tradycyjnego lakieru podkładowego na bazie
rozpuszczalników.

� Wyszlifowane parkiety (“do surowego drewna”) można również zabarwić stosując BEJCĘ DO PARKIETÓW BLANCHON (odcienie drewna, kolory
podstawowe albo kolory pastelowe) lub POSTARZACZ DO DREWNA BLANCHON (odcienie pozytywne). W tym przypadku, po wyschnięciu preparatu
barwiącego, nałożyć jedną warstwę lakieru podkładowego S.O. SŁABY ZAPACH BLANCHON (w tym konkretnym przypadku nie używać lakieru
podkładowego PRIM’SEALER), aby utrwalić zabarwienie. Następnie nałożyć 2 warstwy lakieru PERFORMERTM (nie zaleca się lakierowania powierzchni
przez nałożenie 2 warstw - 1 warstwy lakieru PERFORMERTM na 1 warstwę lakieru podkładowego).

� Aby nie spowodować zmiany koloru, nie należy matowić zabarwionej powierzchni, lecz dopiero pierwszą warstwę wykończeniową. Wskazane jest
zmatowienie powierzchni drobnoziarnistym papierem ściernym dopiero przed nałożeniem ostatniej warstwy lakieru.

� Nie stosować lazurów.
Lakiery podkładowe

� Można stosować jako pierwszą warstwę lakiery podkładowe BLANCHON: S.O. SŁABY ZAPACH (patrz Karty Techniczne tych produktów).
� Zastosowanie lakieru podkładowego S.O. SŁABY ZAPACH jest niezbędne do “zablokowania” powierzchni barwionej BEJCĄ DO PARKIETÓW oraz

POSTARZACZEM DO DREWNA (odcienie pozytywne) przed naniesieniem lakieru PERFORMERTM. Użycie lakieru podkładowego pozwala na szybkie
zakończenie pracy.

SPOSÓB UŻYCIA
� NIE WYMAGA MIESZANIA : dokładnie wstrząsnąć przed użyciem.
� Lakier PERFORMERTM gotowy do użycia. Nie wymaga rozcieńczania.
� Nie lakierować powierzchni w temperaturze poniżej 12°C i wilgotności przekraczającej 85%. 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 bezpośrednio na drewno lub 2 warstwy na wybrany lakier podkładowy (patrz §
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI). Lekko “mleczne” zabarwienie płynnego lakieru zanika podczas schnięcia.

� Aby uzyskać ciepły odcień drewna, należy nanieść 3 warstwy lakieru PERFORMERTM bezpośrednio na przygotowaną powierzchnie drewnianą.
Nałożenie 1 warstwy lakieru podkładowego S.O. SŁABY ZAPACH złagodzi kolor i nada powierzchni lekko pomarańczowy odcień.
WAŻNE: specyficzna formuła lakieru wymaga zastosowania odpowiednich narzędzi (kuwety, wałka, płaskiego pędzla).

� Po wyschnięciu pierwszej warstwy, zaleca się delikatnie zmatowić powierzchnię monoszlifierką (tarcza drobnoziarnista) i ponowne odkurzyć.
� Matowienie powierzchni jest niezbędne w przypadku przekroczenia 24 godzin między nakładaniem 2 warstw.
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ZAŁĄCZNIK: MECHANICZNE SZLIFOWANIE PARKIETU
• Odbywa się za pomocą szlifierki do parkietów, szlifierki krawędziowej i skrobaka do rogów.
• Szlifierkę należy prowadzić zgodnie z kierunkiem ułożenia włókien, i o ile to możliwe, zgodnie z

kierunkiem padania światła.
• 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 uzyskać 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).

Karta techniczna zatwierdzona przez Dzia³ Techniczny i wyemitowana 30.07.2014 r.Wyrób opracowany i wyprodukowany we Francji.
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PRZEZNACZENIE LAKIER DO PARKIETÓW I PODŁÓG DREWNIANYCH
TYP ŻYWIC Poliuretanowe w fazie wodnej
KLASYFIKACJA AFNOR Grupa 1, klasa 7b2
GĘSTOŚĆ 1,03 (w temp. 20°C, wg NF T 30020)
INFORMCJE DODATKOWE Odnieść się do odpowiedniej Karty Danych Bezpieczeństwa (dostępnej na w ww.blanchon.com oraz na www.quickfds.com)
BEZ MIESZANIA Gotowy do użycia
SZLIFOWANIE - POKRYWANIE 3 godziny w zależności od temperatury i stopnia wilgotności powietrzai
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE TEST TABERA Ubytek masy: 22 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 7H
ODPORNOŚĆ NA ŚRODKI CHEMICZNE Odporny na olej roślinny, alkohol 40°, wodę, kawę, herbatę, atrament (po 20 dniach suszenia, wg NF T 30053).

Nie stosować produktów zawierających amoniak.

DANE TECHNICZNE

Czyszczenie narzędzi
� Zaraz po użyciu przemyć dokładnie wodą. Nie używać ponownie zużytego opakowania.
� Specyficzna formuła lakieru PERFORMERTM wymaga odpowiedniego pojemnika przeznaczonego do czyszczenia narzędzi.
� Należy chronić środowisko:

- Dobrze odcisnąć i wytrzeć narzędzia natychmiast po użyciu.
- Opłukać je w naczyniu z niewielką ilością wody. Użytą wodę pozostawić do odparowania.
- Nagromadzony 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”: 3h w normalnych warunkach.
� Nie przekraczać 24 godz. między nakładaniem poszczególnych warstw ( patrz § SPOSÓB UŻYCIA, 7en).
� Całkowite utwardzenie: 5 do 7 dni.
� Umiarkowany ruch w pomieszczeniu: po 24 godzinach.
� Użytkowanie pomieszczeń: w ciągu pierwszych kilku dni zachować ostrożność: nie przykrywać (plandekami ochronnymi) i nie układać dywanów na parkiecie przez 10 dni od

polakierowania.
� 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 przechowywanie w pojazdach).
� Po zakończeniu pracy szczelnie zamknąć opakowanie.

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA
� PERFORMERTM ułatwia bieżącą pielęgnację wszystkich rodzajów parkietów.
� Odkurzać regularnie przy użyciu odkurzacza albo miotły.
� Od czasu do czasu czyścić na mokro przy użyciu mopa dobrze odciśniętego z nadmiaru środka czyszczącego i wody. Miejscowe zabrudzenia i plamy można z łatwością usunąć przy użyciu

środków takich jak: LAGOON® BLANCHON, CLEANER LISABRILTM BLANCHON albo neutralnego detergentu (w normalnym stężeniu).
WAŻNE: pierwsze czyszczenie dopiero po upływie 10 dni, po całkowitym wyschnięciu lakieru PERFORMERTM.

� 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.

� Parkiety polakierowane lakierem PERFORMERTM i poddane dużemu natężeniu ruchu należy pielęgnować odpowiednio środkami takimi jak: PROTECTOR Półpołysk - METALIZATOR
BLANCHON lub PROTECTOR Mat - MÉTAMAT® BLANCHON oraz CLEANER LISABRILTM (patrz Karty Techniczne tych produktów). Częstotliwość tej pielęgnacji zależy od natężenia ruchu w
pomieszczeniach.

RENOWACJA
� W przypadku renowacji powierzchni pokrytej starą farbą bliżej nieokreślonego pochodzenia, należy ją starannie wyszlifować do surowego drewna i następnie nanieść lakier PERFORMERTM

(patrz § PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI i ZAŁĄCZNIK).


