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Duurzaam beschermen 
 en decoreren met  de 
Blanchon-olies

Quality is in our nature



de OLIES
Mat, natuurlijk, gesatineerd, gebeitst of verouderd uitzicht, 
 een oplossing voor elke decoratie.   

Parketolie Milieu 
> GEOLIED ParkEt kLaar In 4U
Impregneert en beschermt duurzaam parket, houten 
vloeren, trappen en meubels. Benadrukt de natuurlijke 
kleur van alle houtsoorten, waaronder tropisch hout.

n Sneldrogend op alle houtsoorten
n Zeer snelle verharding: 
n Wijzigt de kleur van het hout niet
n Geurloos
n Zeer gemakkelijk aan te brengen  
 zonder sporen van de verfrol, zonder  
 te polieren
n Kan ook worden aangebracht  
 op meubels en werkbladen  
 (met het pistool)
n Mat uitzicht

 Verkrijgbaar in 1L en 5L

Prim’Oil
> OnOntBEErLIjk OP ExOtISch hOut

Impregnerende primer in één laag voor de voorbereiding van “moeilijk” hout. 
Aanbevolen vóór het aanbrengen van klassieke olies. 

n ‘‘Blokkeert” de poriën van het hout niet
n Voorkomt een te lange droogtijd
n Optimaliseert de prestaties van de olie die nadien wordt aangebracht
n Onontbeerlijk op Parketvoeg Scheepsdek vóór het gebruik van klassieke olies
n Kleurloos

 Verkrijgbaar in 1L en 2.5L

Onderhoudsolie  
Milieu  
De optimale onderhoudsoplossing:  
Onderhoudsolie Milieu!   

 ZIE PAGINA - ONDERHOUDSGAMMA
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ZONDER POLIEREN
UITSTOOT IN DE BINNENLUCHT*

Natuurlijk Ultra 
naturel*

* Uitsluitend voor lichte houtsoorten

Ruw hout*

Glansgraad

Eik Ultra Mat

20 10 4**  **Laagste matterend 
vermogen op de markt



hardwaxolie U R E T H A A N H A R S *

> kLEurt En BESchErMt ParkEt: aanBEVOLEn  
 VOOr DEcOratIEVE En VErOuDErEnDE EFFEctEn

- Bescherming en natuurlijke afwerking voor parket, houten vloeren en 
werkvlakken, die plantaardige olie en was bevat. 

n Zeer gemakkelijk aan te brengen en te onderhouden
n Laat de nerven mooi tot hun recht komen
n Zeer mooi geboend uitzicht, zijdeachtig aanvoelen
n Kan ook op meubels worden aangebracht
n talloze decoratieve effecten 

 Verkrijgbaar in 0.25L, 1L, 2,5L en 5L*

Parketolie U R E T H A A N H A R S *

> MattE IMPrEGnatIE

Echte impregneerolie voor het onderhoud en het behoud van het 
natuurlijke uitzicht van parket. 

n Zeer gebruiksvriendelijk
n Aanbevolen voor alle houtsoorten
n Eenvoudig onderhoud en herstel

 Verkrijgbaar in 1L en 5L

hardwaxolie SD U R E T H A A N H A R S *

> DuurZaME BESchErMInG En DEcOratIE  
 MEt EEn hOOG DrOOG Extract  

Uitstekend dekkende afwerking voor parket en houtwerk  
in alle houtsoorten, ideaal voor grote oppervlakken. 

n Smeuïge formule, ideaal te gebruiken met een beige pad
n Zeer diepe kleuren
n Geen inweektijd
n Mengbare kleuren
n Geboend en gesatineerd uitzicht

 Verkrijgbaar in 0.25L, 1L en 2.5L

Natural 
wood

Storm

Classic oak

Grège

Smoked

Pure white

Solid’OiltM 100%*
> BESchErMt En kLEurt ParkEt En hOutEn  
 VLOErEn: EEn LaaGS hIGh SOLID harDWaxOLIE   
Impregneert, kleurt en beschermt parketvloeren en hout in één enkele 
handeling.

n hoge weerstand: speciaal voor druk verkeer 
n Zeer voedend
n Impregneert, beitst en beschermt  
 alle houtoppervlakken in één laag
n Echte plantaardige olie
n Geeft het hout een mooie natuurlijke warmte  
 en de traditionele matte nuance van geolied parket
n Oneindig veel decoratie-effecten 

 Verkrijgbaar in 0.25L, 1L en 2,5L

Snow

Vieux 
chêne

White  grey 

Antic

Pearl Old castle Anthracite

Black Metallic 
grey

Natuurlijk*

• 100% VASTE STOF, 
• 100% PLANTAARDIGE OLIËN:
om de houtoppervlakte volledig  
te beschermen. 

Meer decoratieve mogelijkheden

Meer doeltreffendheid

houtverouderaar 
Watergedragen, geurloze reactiebeits.
n Benadrukt de contrasten van de nerven
n Geeft een diepere patine aan het hout
n Bedekbaar met alle klassieke Blanchon-olies 

Alle kleuren kunnen met elkaar worden 
vermengd.

Verharder voor Olies  
Om de uitharding en de duurzaamheid van 
Blanchon Olies te optimaliseren. 

n Snellere ingebruikname, sneldrogend
n Betere prestaties

Dosis van 10% voor Parketolie   
en hardwaxolie. 
Dosis van 20% voor Solid’OiltM  

op hardwaxolie SD

Wit*

Oude 
Franse eik

Heldere 
eik

Witgrijs*

Vlothout 

Vergulde  
eik

Lichtgrijs

Ruw hout*

Gerookte  
eik

Metaalgrijs

Natuurlijk*

Notelaar

Grafietgrijs

Naturel  
ultra mat*

Zwart

*Beschikbaar ook in 5L

Kleurloos ZwartGeboende  
eik

Verouderde eik

Wengé

Asgrijs Zilver

Alpijnse rots 

Platina

Oude den 

Linen grijs 

Alpine beige



Lagoon® 
> GEBruIkSkLaar unIVErSEEL 
 rEInIGInGSMIDDEL

Voor parketten, trappen, geoliede of gelakte 
plankenvloeren alsook voor laminaat en soepele 
vloeren. 

n Behoudt het oorspronkelijke uitzicht  
 van de vloer zonder sporen na te laten
n Zonder spoelen
n Glijdt niet

 Verkrijgbaar in verstuiver 0,5L, navulling 
 2,5L en Kit (verstuiver 0,5 l/driedelige 
 bezem met platina/microvezeldweil)

Onderhoudsolie  
Parket Milieu  
> BEWaart, OnDErhOuDt  
 En hErStELt

Aanvulling op Parketolie Milieu.  

n Droog in 30 min, geurloos
n Gebruiksklaar 
n Zonder polieren, natuurlijk  
 uitzicht
n 2 kleuren: kleurloos mat  
 en ultra mat

 Verkrijgbaar in 1L en 5L 

GEBRUIK
OCCASIONEEL 

universal  
Maintenance Oil 
> VOOr aLLE GEOLIEDE 
 ParkEtVLOErEn GEBruIkSkLaar

Uitstekende hechting op alle klassieke en 
watergedragen geoliede afwerkingen  en alle in 
de fabriek of ter plaatse geoliede parketvloeren. 

n Uitstekend herstellend vermogen 
n Doet het parket herleven
n Glijdt niet: gladheid getest  
 volgens de norm NF EN13036-4
n Laat geen sporen achter

 Verkrijgbaar in 1L  
 en als verstuiver in 0,5L  

GEBRUIK
OCCASIONEEL 

natuurlijke zeep   
> VOOr GEOLIED ParkEt  
 – tE VErDunnEn

Reiniger van plantaardige oorsprong en 
met een aangename geur voor regelmatig 
onderhoud van alle geoliede parketten. 

n Beschermt en versterkt het  
 natuurlijk uitzicht van geolied hout
n Zonder spoelen
n Sneldrogend
n 2 kleuren: kleurloos en wit

 Verkrijgbaar in 1L en 5L

GEBRUIK
REGELMATIG

Powerful  
cleaner
> OntVEttInGS- En rEInIGInGSMIDDEL 
 tE VErDunnEn 

Ideaal voor een grondige reiniging van alle in 
de fabriek en ter plaatse geoliede parketvloeren 
(klassieke en watergedragen olies). 

n Verwijdert moeilijke vlekken
n Verwijdert oude, vuile lagen
n Grondlaag om het oppervlak  
 opnieuw te oliën

 Verkrijgbaar in 1L

GEBRUIK
OCCASIONEEL 

Onderhoudsolie
          U R E T H A A N H A R S *

> VOOr aLLE kLaSSIEkE OLIES

Ideaal voor het onderhoud van Parketolie, 
hardwaxoil en Solid’OiltM evenals van 
voorgeolied parket. 

n Uitstekend herstellend vermogen
n natuurlijk mat uitzicht 
n Sneldrogend
n 3 kleuren: naturel, wit en houttint

 Verkrijgbaar in 1L en 2,5L 

GEBRUIK
OCCASIONEEL 

Quality is in our nature

U R E T H A A N H A R S* = optimaliseert de prestaties
De urethaanharsen verbeteren de chemische weerstand,  
verminderen de droogtijd en de onderhoudsfrequentie. *B
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OnDErhOuDSGaMMa
Een volledig aanbod voor alle behoeften

reiniging Onderhoud
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de kEnMErkEn Van DE OLIES

 Geoliede afwerking
n De olie dringt in het hout en impregneert het grondig
n Doet de kleur van het hout herleven
n Gemakkelijk herstel en onderhoud
n Kan plaatselijk worden hersteld
n Beitst en beschermt in één bewerking

Gelakte afwerking
n Beschermt het hout aan de oppervlakte
n Zeer goede chemische en mechanische weerstand
n Onderhoudsvriendelijk (alleen reiniging)
n Verschillende uitzichten:  
 gesatineerd, mat, glanzend…

Een andere impregnatie van het hout

3 lagen
2 lagen
1 laag

2 lagen

1 laag

Geoliede afwerking:
Impregneert het hout

Gelakte afwerking:
Vormt een beschermende film aan de oppervlakte

Chronologische evolutie van de olies 
Blanchon innoveert en beantwoordt aan alle behoeften

1 4 5 6

Watergedragen olies 
Kwaliteit en milieuvriendelijk. Olie-emulsie 

met water om sneller te drogen, 
gemakkelijker aan te brengen en helderdere 

kleuren. (Parketolie Milieu*).

* Lijn Kwaliteit Milieu: Milieufiche en fiche 
voor sanitair gebruik verkrijgbaar op aanvraag. 

Hardwaxoil met 
gewijzigde urethaan

Olie + was gemengd 
met een urethaanhars 

en pigmenten 
(Hardwaxoil 

+ Gekleurde Hardwaxoil)

Sneldrogende 
natuurlijke olies 

in één laag
gepigmenteerde olie 
met veel vaste stof

(Solid’OilTM)

Traditionele olies 
(lijnzaadolie)

Vette olie waardoor nadien 
geen ander afwerkingsproduct 

moet worden aangebracht

2

Sneldrogende 
traditionele olies

Natuurlijke olie met additief 
voor een snellere droging

3

Olies met 
gemodificeerde urethaan

Olie gemengd met een 
urethaanhars voor betere 
prestaties: sneldrogend, 
chemische weerstand 

(Parketolie)

n Milieuvriendelijkere formule
n Bewaart het natuurlijke (matte) uitzicht van het hout
n Gebruiksvriendelijk en sneldrogend

n Laat de toon van het hout beter tot zijn  
 recht komen
n Zorgt voor een gesatineerd mat uitzicht
n Eindeloze decoratieve effecten:  
 ruime keuze aan kleuren

De keuze van de formule

De ervaring van Blanchon Industrie 
 ten dienste van onze olies
Het r&D-laboratorium Blanchon industrie beschikt al 25 
jaar over de meest recente technologieën voor proefnemingen, 
analyses en metingen. Er worden dagelijks mechanische en 
chemische prestatietests en metingen van de VOS-uitstoot 
uitgevoerd. De Blanchon-olies voor professioneel gebruik hebben 
dezelfde technologische, decoratieve en milieukenmerken als de  
Blanchon-olies voor industrieel gebruik. Quality is in our nature *B
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BLanchOn-OLIES, 
een kwaliteitsreferentie

    Het zwembad, het Museum voor Kunst en Industrie André Diligent, Roubaix
  Parketolie - Kleurloos

   Bartholdimuseum, Colmar
 Parketolie Milieu – Natuurlijk hout

   MuCEM (Museum voor Europese en Mediterrane Beschavingen), Marseille 
  Solid’OilTM - Natural

Voor Blanchon staat technische 
 innovatie gelijk met steeds betere 

 producten met aandacht   
voor mens en milieu. 

Het gamma Blanchon-olies:
n hoogwaardige en gemakkelijk aan te brengen producten,
n gebruiksvriendelijk (sneldrogend, zwakke geur),
n gezonde formules (zonder CMR*-bestanddelen,  
 zonder schadelijke bestanddelen

* Kankerverwekkend, mutageen of reprotoxisch 1A of 1B

Quality is in our nature
BLanchOn S.a.
50, 8ème rue
F-69 800 Saint-Priest
FRANKRIJK
(Consumentendienst)
tél.: 04 72 89 06 04
Fax: 04 78 70 07 18
commercial@blanchon.com
Export Lines tel.: (00 33) 472 89 06 09
Fax: (00 33) 472 89 06 02
Internet: www.blanchon.com

 - Het Ecolabel:  

Een Europees milieulabel met twee 

hoofddoelstellingen: het valoriseren 

van milieuvriendelijke producten 

en betere informatie voor de 

consument.

- respect voor mens en milieu:  

dit logo staat op onze documenten 

en producten en is een uiting 

van het streven van de Groep 

Blanchon.

het milieuengagement van Blanchon wordt bevestigd door ecologische garanties: 

Respect 
voor mens 
en milieu

www.blanchon.com

EU Ecolabel :  
FR/044/011
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