
PRZEZNACZENIE I ASORTYMENT
� PRIM’PLUSTM BLANCHON jest jednoskładnikowym lakierem uszczelniającym do parkietów.
� PRIM’PLUSTM jest polecany przed nałożeniem lakierów do parkietu BLANCHON: BELMONT®,

INTENSIV®, BLUMORTMSD, SPORT®, INITIAL® i VP P.U.
� PRIM’PLUSTM stanowi również idealną warstwę podkładową przy woskowaniu.
� Łatwy w aplikacji i szybko schnący pozwala na dużą oszczędność czasu.
� PRIM’PLUSTM jest konieczny dla utrwalenia bejcy do drewna AQUATEINTETM 2K BLANCHON lub

POSTARZACZA DO DREWNA BLANCHON przed położeniem lakieru wodno-poliuretanowego.
� Doskonała przyczepność PRIM’PLUSTM jest wyjątkowo doceniana przy lakierowaniu powierzchni

z drzew egzotycznych (rzadkie gatunki: należy wcześniej skontaktować się z doradcą firmy
BLANCHON).

� Uwaga: Nie zaleca się stosowania lakieru podkładowego PRIM’PLUSTM w halach sportowych, ale
może być on użyty pod lakier SPORT® BLANCHON w pomieszczeniach wymagających
właściwości antypoślizgowych: domy opieki społecznej, szkoły, budynki administracyjne, itd.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
� Wycyklinować powierzchnię starego bądź nowego parkietu: przeszlifować do ”surowego

drewna” papierem ściernym (granulacja 24 albo 36), wyrównać powierzchnię papierem o
granulacji 50 lub 60 i na koniec wygładzić papierem ściernym o granulacji 100 albo 120 (patrz
załącznik*, strona 2, szczegóły 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).
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, BEJCĄ DO PARKIETÓW (odcienie drewna, kolory podstawowe albo kolory
pastelowe) lub POSTARZACZEM DO DREWNA (odcienie pozytywne).

� WAŻNE: Zastosowanie lakieru podkładowego PRIM’PLUSTM jest konieczne celem zablokowania
powierzchni zabarwionej BEJCĄ DO PARKIETÓW lub POSTARZACZEM DO DREWNA przed
naniesieniem lakieru w fazie wodnej lub OLEJU DO PARKIETU ”JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO”
BLANCHON. Nie jest to konieczne w przypadk pokrywania zabarwionej powierzchni lakierem
tradycyjnym (rozpuszczalnikowym), ani po naniesieniu bejcy do drewna AQUATEINTETM 2K.

SPOSÓB UŻYCIA
� LAKIER JEDNOSKŁADNIKOWY: PRIM’PLUSTM jest gotowy do użycia.
� Dobrze wstrząsnąć przed użyciem, nie wymaga rozcieńczania.
� Jak w przypadku wszystkich lakierów do parkietów, nie nanosić lakieru podkładowego

PRIM’PLUSTM w temperaturze poniżej 12°C i wilgotności względnej przekraczającej 85%
(przestrzegać obowiązującej dokumentacji technicznej). Nie nakładać na drewno, którego
wilgotność przewyższa 10%. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Nie pozostawiać kwiatów doniczkowych i akwariów w kontakcie z rozpuszczalnikami.

� Nanosić jedną obfitą warstwę podkładu za pomocą szerokiej szczotki, wałka (z krótkim
włosiem) lub pistoletu Airless; nie rozprowadzać zbyt długo po powierzchni (szybko schnie).

� PRIM’PLUSTM można również nakładać gładką,metalową szpachelką. W tym przypadku
konieczne jest naniesienie 2 krzyżujących się warstw. Nie stosować szpachelki na podłoża z
buku, klonu i wiśni.
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PRIM’PLUSTM - Alkoholowy lakier podkładowy

PRZEZNACZENIE LAKIER PODKŁADOWY DO PARKIETÓW
TYP ŻYWIC Syntetyczne
KLASYFIKACJA AFNOR Grupa 1, klasa 5b/7
GĘSTOŚĆ 0,83 (w temp. 20°C, wg NF T 30020)
LEPKOŚĆ 90 - 115 cP (w temp. 20°C, lepkościomierz BROOKFIELD)
INFORMACJE DODATKOWE Odnieść się do odpowiedniej Karty Danych Bezpieczeństwa (dostępnej na www.blanchon.com oraz na www.quickfds.com)
MATOWIENIE - POKRYWANIE Po 45 min. w normalnych warunkach
PRZYCZEPNOŚĆ Doskonała do odpowiednio przygotowanych powierzchni

DANE TECHNICZNE

� Nanosić podkład PRIM’PLUSTM w jednej warstwie, bezpośrednio na drewno (ewentualnie barwione i/lub
zregenerowane). Po upływie 60 minut, pokryć wybranym lakierem wykończeniowym do parkietu.

� Po wyschnięciu pierwszej warstwy lakieru, zaleca się delikatnie zmatowić powierzchnię monoszlifierką (tarcza
drobnoziarnista) lub ręcznie papierem ściernym i odkurzyć.

� Nie przekraczać 48 godzin między nakładaniem kolejnych warstw.
Czyszczenie narzędzi
� Zaraz po użyciu wyczyścić przy pomocy ROZCIEŃCZALNIKA SYNTILAC BLANCHON.
� Dobrze zamknąć opakowanie po zakończeniu pracy. Nie wylewać odpadów do kanalizacji.

SCHNIĘCIE
� Pyłosuchość: około 30 minut w zależności od temperatury i stopnia wilgotności.
� Schnięcie ” pokrywanie”: po 45 godz. w normalnych warunkach.
� Warstwa lakieru wykończeniowego powinna zostać naniesiona w ciągu 48 godzin od nałożenia warstwy lakieru

podkładowego PRIM’PLUSTM.

WYDAJNOŚĆ
� 12-14 m2 z 1L na jedną warstwę.

Karta danych technicznych wyemitowana 30.10.2017. Wyrób opracowany i wyprodukowany we Francji.
Wszelkie pisemne lub ustne informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy,

badan i doswiadczen, w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiazujacymi w naszej firmie.
Kazdy z uzytkowników tego materiału upewni sie na wszelkie mozliwe sposoby, włacznie ze sprawdzeniem

produktu koncowego w odpowiednich warunkach, o przydatnosci dostarczonych materiałów dla osiagniecia
celów zamierzonych przez niego. Firma ani upowaznieni przedstawiciele nie moga ponosic odpowiedzialnosci

za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego badz błednego uzycia jej materiałów.
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BLANCHON POLSKA Sp. z o.o.
Ul. Podwale 62, 50-010 WROCLAW

Tel/Fax: (71) 316 67 84
e-mail: biuro@blanchon.pl - www.blanchon.com

NIP 896-13-15-370, REGON 932714413
BLANCHON - 50 8ème Rue - 69800 SAINT-PRIEST - FRANCE - Tél. : (0033) 472 89 06 09 - Fax : (0033) 472 89 06 02

RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Site internet : www.blanchon.com - www.lqeblanchon.com

*ZAŁĄCZNIK: MECHANICZNE SZLIFOWANIE PARKIETU
• Odbywa się za pomocą szlifierki do parkietu, szlifierki krawędziowej i skrobaka do rogów.
• Szlifierkę należy prowadzić w kierunku padania światła a najlepiej, o ile to możliwe, w kierunku ułożenia włókien.
• 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 wygładzić powierzchnię.
• Trzecie szlifowanie: tarcze drobnoziarniste (100 albo 120), aby uzyskać piękne wykończenie.
• Wyszlifować i wyczyścić 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).


