
Saturator  
do Drewna
 PRZEZNACZENIE I ASORTYMENT

n SATURATOR DO DREWNA BLANCHON jest środkiem odżywczym do zabezpieczania zewnętrznych 
 powierzchni z drewna egzotycznego, z liściastych i iglastych gatunków drzew europejskich (również  
 z czerwonego cedru) oraz drewna poddanego impregnacji próżniowej.
n SATURATOR DO DREWNA zapewnia dogłębną penetrację trudnych w impregnacji rodzajów drewna, takich 
 jak ipe, iroko, sipo, tek (rzadkie gatunki: należy wcześniej skontaktować się z doradcą firmy BLANCHON).
n Innowacyjny sposób nakładania warstw „mokre na mokre” tworzy idealne zabezpieczenie,  
 które nie złuszczy się i zapewni łatwą pielęgnację.
n Bogaty w surowce naturalnego pochodzenia, SATURATOR DO DREWNA podkreśla swoiste piękno drewnianej 
 powierzchni i nadaje jej subtelny matowy wygląd, podobny do wykończenia olejem.
n SATURATOR DO DREWNA jest dostępny w 2 odcieniach: bezbarwny i ipe.

 PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

n Drewno musi być zdrowe, czyste i suche, bez śladów żywicy, tłustych śladów, ani starych 
 zabezpieczeń (innych niż SATURATORA DO DREWNA odpowiednio utrzymany). W razie 
 konieczności przeszlifować powierzchnię do surowego drewna lub oczyścić przy pomocy zmywaczy  
 po powłok. 
n Boazerie stare, zanieczyszczone oraz poszarzałe należy oczyścić przy pomocy ODSZARZACZA DO DREWNA  
 BLANCHON. 
n Drewno przeznaczone do regeneracji powinno zostać odrapane, oczyszczone i suto posmarowane nietłustym 
 środkiem owado i grzybobójczym w fazie wodnej uznanym przez firmę BLANCHON.
n Miękkie gatunki drewna należy impregnować bezpośrednio SATURATOREM DO DREWNA.
n Twarde gatunki drewna oraz drewno tłuste (np. dąb, drewno egzotyczne , itp.) powinny przez okres 
 kilku miesięcy zostać poddane działaniu niekorzystnych warunków atmosferycznych, co w naturaln 
 y sposób zneutralizuje ich mało chłonny charakter. Drewno poddane impregnacji próżniowej powinno zostać 
 potraktowane w taki sam sposób przed naniesieniem SATURATORA DO DREWNA. Uwaga: nigdy nie stosować  
 lazurów ani innych środków barwiących (np. bejc) przed użyciem SATURATORA DO DREWNA.
WAŻNE: Im bardziej pory drewna „są otwarte” tym lepsza jest impregnacja powierzchni. Delikatne zmatowienie 
powierzchni drobnoziarnistym papierem ściernym (granulacja 80) otworzy pory drewna i ułatwi wnikanie 
produktu. Nie szlifować aż do wygładzenia drewna, gdyż uzyska się efekt przeciwny do zamierzonego.
n W każdym przypadku przed nałożeniem SATURATORA DO DREWNA dokładnie odkurzyć całą powierzchnię.
(1) Powierzchnia drewniana nigdy nie powinna być zalewana wodą, należy przecierać ją na mokro, dobrze odciśniętymi z 
nadmiaru wody narzędziami.

 SPOSÓB UŻYCIA

n	Przed użyciem wstrząsnąć. NIE ROZCIEŃCZAĆ. PRODUKT GOTOWY DO UŻYCIA.
n	Nakładać małymi fragmentami co ułatwi nadzór nad postępem impregnacji.
n	Nałożyć obfitą warstwę SATURATORA DO DREWNA (pędzlem, ławkowcem, szczotką lub wałkiem) i pozostawić 
 do wchłonięcia (na 15 do 30 minut). Nie dopuszczać do całkowitego wyschnięcia, tylko nanieść kolejne, obfite 
 warstwy aż do momentu, kiedy drewno przestanie chłonąć (tzn. kiedy nakładany SATURATOR DO DREWNA 
 będzie zostawał na powierzchni). Nie pozostawiać kwiatów doniczkowych i akwariów w kontakcie z oparami  
 rozpuszczalników.
n	Należy bardzo starannie wytrzeć nadmiar produktu bawełnianą szmatką, aby uzyskać jednolity i piękny 
 aspekt naolejowanego drewna. W żadnym wypadku nie zostawiać zgrubień, zacieków i nadmiernego 
 połysku, co będzie świadczyło o utworzeniu się powłoki (w tym przypadku szybko zmatowić powierzchnię).
n	Sprawdzić uzyskany rezultat następnego dnia: drewno powinno być równomiernie zaimpregnowane,  
 o czym poświadczą jednolita barwa i wygląd. W przypadku zaobserwowania matowych stref na powierzchni 
 zaimpregnować miejscowo identyczną metodą. 
WAŻNE: Jeżeli upłynęło więcej niż 12 godzin od pierwszej impregnacji konieczne będzie wcześniejsze 
zmatowienie całej powierzchni. 

 Pielęgnacja
WAŻNE: w ciągu kilku dni od impregnacji wygląd drewna będzie ulegał zmianie; intensywny lub ciemny kolor 
stopniowo się rozjaśni i ustabilizuje. Pielęgnacja stanie się konieczna wtedy, gdy drewno zacznie bieleć i zszarzeje 
(co jest normalnym zjawiskiem wywołanym działaniem czynników atmosferycznych i promieni UV).
n	Powierzchnia pokryta saturatorem nie wymaga szlifowania ani czyszczenia zmywaczami powłok. Gdy drewno 
 zacznie tracić kolor i pogorszy się jego wygląd, należy przeczyścić powierzchnię ŚRODKIEM DO CZYSZCZENIA  
 TARASÓW BLANCHON. Dobrze wytrzeć i wysuszyć. Następnie nanieść SATURATOR DO DREWNA (zawsze 
 metodą „mokre na mokre”) aby odzyskać właściwy wygląd powierzchni.
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Saturator do Drewna
 Czyszczenie narzędzi
n	Zaraz po użyciu wyczyścić przy pomocy odpowiedniego środka. Nie stosować syntetycznych i celulozowych środków rozcieńczających.
n	Dobrze zamknąć opakowanie po zakończeniu pracy. Nie wylewać odpadów do kanalizacji.

 SCHNIĘCIE, UTWARDZANIE i UŻYTKOWANIE

W normalnych warunkach stosowania: temperatura 20°C, wilgotność 65%, dobrze wentylowane pomieszczenia.
n	Pyłosuchość: około 6 godzin.
n	Schnięcie: 24 godziny.
n	Całkowite utwardzenie: po około 72 godzinach (pozostawić zaimpregnowane drewno na 3 dni przed oddaniem go do eksploatacji).

 WYDAJNOŚĆ

n 6 do 8 m2 z 1 litra..

 ZALECENIA W UŻYCIU

n Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Czyszczenie szmatek i narzędzi zastosowanych do aplikacji powinno 
 nastąpić natychmiast po zakończeniu pracy (niebezpieczeństwo samozapłonu tekstyliów nasiąkniętych SATURATOREM DO DREWNA). 
 Nie wyrzucać szmatek i narzędzi nasiąkniętych SATURATOREM DO DREWNA, bez uprzedniego dokładnego wypłukania ich w wodzie. 
 Dobrze zamknąć opakowanie po zakończeniu pracy i nie przechowywać zbyt długo mocno napoczętych opakowań (tzn. z dużą 
 zawartością powietrza).

 PRZEZNACZENIE SPECJALNA ŻYWICA IMPREGNACYJNA ZABEZPIECZAJĄCA I DEKORUJĄCA ZEWNĘTRZNE
  POWIERZCHNIE DREWNIANE
 TYP ŻYWIC Oleje naturalnego pochodzenia (nie pochodzą z gospodarstw ekologicznych) przetworzone
  żywicami syntetycznymi
 KLASYFIKACJA AFNOR Grupa 1, klasa 2b
 GĘSTOŚĆ  0,83 (w temp. 20°C, wg NF T 30020)
 PŁYNNOŚĆ 35 sekund (kubek Afnor nr 4 w temp. 20°C)
 INFORMACJE DODATKOWE Odnieść się do odpowiedniej Karty Danych Bezpieczeństwa (dostępnej na www.blanchon.com oraz
  na www.quickfds.com)
 KONSYSTENCJA  Płynna, w celu doskonałej impregnacji
 PYŁOSUCHOŚĆ Około 6 godz. w temp. 20°C, przy czym nakładanie powinno być realizowane metodą «mokre na 
  mokre», czyli aż do całkowitego nasiąknięcia włókien drewna
 POKRYWANIE  W normalnych warunkach, odczekać około 24 godzin, następnie należy zawsze zmatowić
  powierzchnię, aby otworzyć pory drewna i zoptymalizować wchłanianie SATURATORA DO DREWNA

DANE TECHNICZNE

Karta techniczna zatwierdzona przez Dzia³ Techniczny i wyemitowana 30.07.2014 r. 
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