
PRZEZNACZENIE I PREZENTACJA PRODUKTU
� STAIRS BLANCHON to poliuretanowy, dwuskładnikowy lakier do parkietu.
� Przeznaczony jest do LAKIEROWANIA DREWNIANYCH SCHODÓW; bogactwo składników aktywnych i

ultraszybkie schnięcie umożliwiają nałożenie dwóch warstw lakieru w bardzo krótkim czasie.
� STAIRS przeznaczony jest do lakierowania wszystkich gatunków drewna (prosimy o konsultację w

przypadku rzadkich gatunków drewna egzotycznego).

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
� Wygładzić, szlifując nową lub starą powierzchnię schodów: drewno przeznaczone do lakierowania

należy zeszlifować "na gładko" (granulacja 24 lub 36), a następnie wygładzić papierem o granulacji
50 lub 60. Szlifowanie wykończeniowe wykonać papierem o granulacji 100 lub 120 (por.
ZAŁĄCZNIK*).

� Schody muszą być idealnie czyste i suche: ogólna wilgotność nie powinna przekraczać 10%; zapoznaj
się z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego (zabronione jest stosowanie detergentów lub
wybielaczy).

� Następnie należy dokładnie odkurzyć schody.
Środki owadobójcze

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

� Po szlifowaniu schody (drewno "surowe") można barwić za pomocą produktów BEJCA WODNA
AQUATEINTE® 2K BLANCHON, BEJCA DO DREWNA BLANCHON do parkietów lub POSTARZACZ DO
DREWNA BLANCHON (odcienie pozytywne).

� Po wyschnięciu produktu do barwienia nanieść produkt STAIRS bezpośrednio na powierzchnię w 2
warstwach, bez wcześniejszego stosowania twardego podkładu (nie ma potrzeby "blokowania"
odcienia). Należy unikać lakierowania produktem STAIRS w 2 warstwach składających się z 1 warstwy
produktu STAIRS i 1 warstwy twardego podkładu.

� W żadnym wypadku nie należy szlifować/matowić produktu barwiącego, a jedynie pierwszą
warstwę wykończeniową, aby barwa nie stała się nienaturalna. Zalecane jest nawet
przeprowadzenie szlifowania za pomocą papieru o drobnej granulacji dopiero przed nałożeniem
ostatniej warstwy lakieru.

� Nie należy stosować lazur.

STOSOWANIE I NAKŁADANIE
Mieszanina

� Potrząsnąć energicznie składnikiem LAKIER (składnik A).
� Ostrożnie wymieszać LAKIER (składnik A) z UTWARDZACZEM (składnik B) w momencie użycia, w

następujących proporcjach: 1 część LAKIERU (składnik A) + 1 część UTWARDZACZA (składnik B).
� Przechowanie mieszaniny: 1 godzina w normalnych warunkach (w przykrytym pojemniku).
� Rozcieńczanie nie jest potrzebne.

Nakładanie
� Nie lakierować schodów w temperaturze poniżej 12°C przy gruncie, a także przy wilgotności

względnej przekraczającej 85% (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego); nie
nakładać na drewno o wilgotności wyższej niż 10%. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych
pomieszczeniach. Nie narażać roślin ani akwariów na kontakt z oparami rozpuszczalnika.

� Produkt należy nakładać za pomocą szczotki do lakieru lub pędzla typu spalter, w regularnych i
obfitych warstwach. Bardzo ważne jest "szybkie" nałożenie produktu, bez dodatkowych poprawek,
ponieważ czas schnięcia produktu STAIRS jest wyjątkowo krótki.

� 2 warstwy są wystarczające w przypadku większości twardych gatunków drewna, 3 w przypadku
drewna miękkiego i porowatego. Odstęp pomiędzy poszczególnymi warstwami nie powinien być
dłuższy niż 24 godziny.

� Po nałożeniu pierwszej warstwy zalecane jest delikatne przeszlifowanie (matowienie) powierzchni
(papierem o drobnej granulacji) oraz ponowne odkurzenie.

CECHY PRODUKTU

Ultraszybkie schnięcie

�

2 składniki poliuretanowe

�

Wyjątkowe wykończenie

�

Wysoka odporność na
ruch powierzchniowy
i ścieranie

�

Bez poślizgu: śliskość
przetestowana zgodnie
z NF EN 13036-4

�

ZALECENIA

Nakładać w 2 warstwach

�

Wszystkie rodzaje
powierzchni, w tym
egzotyczne gatunki
drewna

�

Stairs
Wyjątkowy lakier
do schodów



Stairs - Wyjątkowy lakier do schodów

PRZEZNACZENIE WYJĄTKOWY LAKIER DO SCHODÓW
RODZAJ ŻYWICY Poliuretanowe
KLASYFIKACJA AFNOR Rodzina 1, klasa 6a
GĘSTOŚĆ 0,97 (w 20°C, zgodnie z NF T 30020)
PŁYNNOŚĆ MIESZANINY 55 do 65 sekund (zgodnie z NF T 30014, CA nr 4, w 20°C)
INFORMACJE REGULOWANE Zapoznać się z odpowiednią Kartą Charakterystyki (MSDS) produktu

(dostępną pod adresem www.blanchon.com lub www.quickfds.com)
MIESZANIE I KATALIZA 1 część LAKIERU (składnik A) + 1 część UTWARDZACZA (składnik B)
CZAS TRWANIA MIESZANINY 1 godzina w normalnych warunkach użytkowania
SZLIFOWANIE - NAKŁADANIE KOLEJNEJ WARSTWY Ok. 2 godzin, w zależności od temperatury oraz poziomu wilgotności
PRZYCZEPNOŚĆ Doskonała na prawidłowo przygotowanej powierzchni
WYTRZYMAŁOŚĆ NA TARCIE TABER Utrata wagi: 35 mg (koło CS 10, 1000 cykli, 1 kg)
ODPORNOŚĆ NA WSTRZĄSY 50 cm (trzpień 400 g) (zgodnie z NF T 30039)
ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA Ołówek 7H
ODPORNOŚĆ NA PRODUKTY GOSPODARCZE Olej roślinny, musztarda, keczup, ocet, woda, kawa, herbata, zwykłe detergenty do zastosowań gospodarczych, alkohol 40%, aceton,

atrament, rozcieńczony wybielacz: RAS (po 20 dniach schnięcia, zgodnie z NF T 30053)

DANE TECHNICZNE

Karta Techniczna zatwierdzona przez Serwis Techniczny i oddana do użytku w dniu 01.07.2015.
Zaprojektowano, wytworzono i wprowadzono do obiegu we Francji.

Informacje podane w niniejszej Karcie Technicznej są podawane w dobrej wierze, wyłącznie w celach informacyjnych.
W żaden sposób nie stanowią one gwarancji ani potwierdzenia naszej odpowiedzialności w przypadku korzystania z naszych produktów.

Niniejsza roczna Karta Techniczna anuluje i zastępuje wszystkie poprzednie wersje.
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BLANCHON POLSKA Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 21, 05-825 Grodzisk - Mazowiecki - POLSKA

Tel: (71) 316 67 48 - Fax: (71) 316 67 84
e-mail: biuro@blanchon.pl - www.blanchon.com

NIP 896-13-15-370, REGON 932714413
BLANCHON S.A.S. - 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

*ZAŁĄCZNIK: MASZYNOWE SZLIFOWANIE SCHODÓW
• Wykonywane jest za pomocą szlifierki krawędziowej lub szlifierki mimośrodowej oraz skrobaka w przypadku kątów.
• Należy szlifować w kierunku światła lub, jeśli to możliwe, wzdłuż włókien drewna.
• Wykonywać regularne ruchy, aby cała powierzchnia została jednolicie zeszlifowana.
• 1. szlifowanie: gruba granulacja (24, 30 lub 36), aby uzyskać surowe drewno i wyrównać je.
• 2. szlifowanie: średnia granulacja (50 lub 60), aby uzyskać regularną powierzchnię.
• 3. szlifowanie: drobna granulacja (100 lub 120), aby wykończyć.
• Kąty zeszlifować za pomocą skrobaka.
• Starannie odkurzyć za pomocą silnego odkurzacza (powierzchnia przeznaczona do lakierowania, jak również listwy przypodłogowe oraz parapety okien).

Czyszczenie narzędzi
� Natychmiast po użyciu, za pomocą ROZCIEŃCZALNIKA SYNTILAC® BLANCHON lub ROZPUSZCZALNIKA DO CZYSZCZENIA

NARZĘDZI BLANCHON. Nie używać rozcieńczalników celulozowych ani syntetycznych.
� Po użyciu starannie zamknąć opakowanie. Nie wylewać pozostałości do kanalizacji.

CZAS SCHNIĘCIA, TWARDNIENIE I ODDANIE DO UŻYTKU
� Czas schnięcia bez pyłu: 5 do 10 minut.
� Czas schnięcia przed szlifowaniem/kolejną warstwą: 2 godziny, w zależności od temperatury oraz poziomu wilgotności.
� Nie przekraczać odstępu 24 godz. pomiędzy warstwami.
� Całkowite utwardzenie: 8 do 10 dni.
� Lekkie nasilenie ruchu: 12 do 18 godzin, normalne nasilenie ruchu: 24 godziny.
� Wykorzystanie powierzchni: w ciągu pierwszych 10 dni należy przedsięwziąć pewne środki ostrożności. Nie zakrywać

(plandeki ochronne), nie kłaść dywanów na polakierowane schody. Nie przesuwać ciężkich mebli. Odkurzać za pomocą
odkurzacza lub miotły (nie stosować wilgotnych tkanin).

� Następnie: umieścić odpowiednie zabezpieczenia (filc) pod nogami stołów i krzeseł. W razie potrzeby w celu ochrony przed
pyłem i żwirem umieścić przy wejściu wycieraczkę dobrej jakości. Nie dopuścić, aby woda lub inne płyny pozostawały przez
dłuższy czas na lakierowanych schodach (prawidłowo osłonić donice z kwiatami).

WYDAJNOŚĆ
� 8 m² / litr / warstwa.

BIEŻĄCA KONSERWACJA
� Produkt STAIRS ułatwia przeprowadzanie konserwacji schodów.
� Regularnie odkurzać za pomocą odkurzacza lub miotły.
� Od czasu do czasu przetrzeć na mokro, przy czym szmata powinna być dobrze odciśnięta i nie kapać. Plamy i miejscowe

zabrudzenia można łatwo usunąć za pomocą produktów LAGOON® BLANCHON, produktu do czyszczenia LISABRIL® BLANCHON
lub neutralnego detergentu (w normalnym stężeniu przeznaczonym do użycia).

� Ważne: odczekać 10 dni przed pierwszą czynnością tego typu, aby produkt STAIRS całkowicie wysechł.
� NIE UŻYWAĆ: szczotek tarczowych, mopów, silikonowych preparatów nabłyszczających, produktów na bazie amoniaku lub

detergentów ścierających itp., to znaczy wszystkich materiałów i produktów o działaniu nadającym połysk i zwiększającym
poślizg.

� Schody polakierowane produktem STAIRS, na których panuje intensywny ruch, można konserwować za pomocą produktów
PROTECTOR SATYNA BLANCHON lub ŚRODKA DO CZYSZCZENIA LISABRIL® (zob. Karty Techniczne produktów). Częstość
przeprowadzania konserwacji zależy od natężenia ruchu panującego na schodach.

RENOWACJA
� Produkt STAIRS jest samoodnawialny. Niezbędne jest delikatne szlifowanie (monoszlifierka wyposażona w tarczę ścierającą).


