
Blanchon - Sport®

B211 matný – B217 hodvábne matný lesk  – B210 tužidlo

VLASTNOSTI ÚČEL POUŽITIA A POPIS

Minimálny zápach
 SPORT®  je dvojzložkový polyuretánový lak na vodnej báze.
 SPORT® je zvlášť vhodný na parketové a drevené podlahy 

v športových halách.
- Jeho odolnosť proti sklzu (protišmyk) odpovedá DIN 

18 032, časť 2 a norme R9.

Mimoriadna odolnosť 
proti oderu

- Rovnomerný vzhľad.
 - Jeho mimoriadna odolnosť proti oderu zaručuje dobrú 

a dlhotrvajúcu ochranu pre športové podlahy.
 SPORT®  vzniká zo živíc, ktoré boli vybraté špeciálne na 

základe ich  veľkej odolnosti proti oderu, vrypu a kvôli ich 
pružnosti.Odpovedá DIN 18 032,

časť 2, trieda R9: 
odolnosť proti sklzu

 Svojimi vynikajúcimi vlastnosťami je SPORT®  ideálnym 
prostriedkom pre parketové podlahy, napr. vo viacúčelových 
halách, jedálňach, ubytovniach ako aj na schodoch.

 SPORT® zvýrazňuje prirodzenú kresbu dreva a jeho farebný 
      odtieň.
 SPORT® je vhodný pre lakovanie parkiet všetkých druhov
      [európske a exotické dreviny].

Veľká odolnosť proti 
čiaram z podrážok 
topánok

 SPORT® je dostať matný a hodvábne matný [americká optika]
 Predajná jednotka: 3 x 4,5 l zložky A; 3 x 0,5 l zložky B; 2 

vrecká z PVC.
PRÍPRAVA PARKETOVEJ  PODLAHY
 Na novej alebo starej parketovej podlahe sa musí uskutočniť 

najprv základné brúsenie [zrno 24-36]. Potom sa urobí ďalšie 
brúsenie [zrno 50-60]. Následne sa parketová podlaha vytmelí 
tmelom HOLZKITTLÖSUNG, nakoniec nasleduje jemné 
brúsenie [zrno 100-120].

 Parketová podlaha musí byť úplne čistá a suchá [vlhkosť 
môže mať hodnotu max. 10%] a musí byť zbavená stôp po 
vosku alebo iných nečistotách.

Rýchle schnutie

 DÔLEŽITÉ: Pri podlahovom kúrení a pri renovácii sa veľmi 
odporúča základný náter.

      Prostriedky proti škodcom
Matný výzor, žiadna 
spätne reflexia

 Aplikovať sa majú len výrobky, ktoré boli testované firmou 
BLANCHON.

      Moridlo na drevo
 Parkety sa dajú moriť  moridlom  HOLZBEIZE BLANCHON, 

AQUATEINTE®2K alebo  ANTIK-VEREDELER. Keď  sa 
používa  moridlo  HOLZBEIZE  BLANCHON alebo  ANTIK-
VEREDELER musia  sa  tieto  pred  lakovaním  prostriedkom 
SPORT® zafixovať vrstvou základného náteru, obsahujúceho 
rozpúšťadlo. Keď sa používajú svetle odtiene moridla, treba 
dbať  o zvýraznenie  kresby  dreva  základným  náterom 
[zároveň  zmena  odtieňa  morenia!].  Nanášať  len  valčekom. 
Potom  nasleduje  zapečatenie  v 2  vrstvách  s jedným 



medzibrúsením pred poslednou vrstvou laku.
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       Základný náter
 Pred lakovaním máte možnosť naniesť základné nátery, napr. 

PRIM´SEALER  alebo PRIM´GOLD. 
SPRACOVANIE 
      Zmes

ÚČEL  Nádobu dobre potriasť (premiešať) pred použitím.
 Zložka A [lak] sa pred nanášaním homogénne zmieša 

v pomere 9:1 so zložkou B [tužidlo]. Pritom treba  tužidlo 
miešaním postupne pridávať k laku.

Špeciálne vhodné pre 
športové podlahy

 Zmes laku by sa mala spracovať v priebehu 90 minút.
 Nie je potrebné riedenie.
 Upozornenie: SPORT® sa dodáva v špeciálnom, deliteľnom 

kartóne, hneď použiteľný na miešanie a použitie. K tomu 
treba priložené vrecko z PVC položiť cez polovice 
oddeleného kartónu, tak vzniká nádoba na zamiešanie zmesi.

      Použitie

Odporúča aj na schody
 Pri nanášaní nesmie byť teplota miestnosti pri podlahe pod 

12oC. Vlhkosť vzduchu nesmie prekročiť 85%. Vlhkosť dreva 
nesmie prekročiť 10%.

 SPORT® sa nanáša dosýta v 2  alebo 3 vrstvách 
DLHOSRSTÝM VALČEKOM [M12].

 Keď sa pracuje bez základného náteru, je možné nanášať lak 
taktiež nehrdzavejúcou špachtľou (2x krížový pohyb). 

Použiteľné na základnom  Na buk alebo javor treba sa vyhýbať špachtľovaniu náteru 
[stopy po špachtli  kvôli trieslovine dreva]. nátere: 

PRIM´SEALER, PRIM
´GOLD®

 Pred posledným lakovaním sa odporúča medzibrúsenie.
 Sušenie medzi dvoma vrstvami by nikdy nemalo trvať dlhšie 

ako 24 hodín, inak je potrebné medzibrúsenie pred ďalším 
opracovaním.

• Keď je teplo, treba brať do úvahy rýchle schnutie, lebo pri 
vysokých teplotách vzduchu sa môže doba vytvrdzovania 
pozitívne  ovplyvniť.

Blanchon

Sport®

B211 matný – B217 hodvábne matný lesk  – B210 tužidlo
Čistenie pracovného náradia

 Takto chránime 
      životné prostredie:

• Po nanesení treba všetky pracovné 
nástroje starostlivo v nejakej nádobe 
s trochu vody opláchnuť a nechať 
ich dobre uschnúť.

• Vodu nechajte odpariť.
• Usadený kal odstrániť do odpadu.
• Výrobok treba po použití dobre 

uzavrieť.
• Prázdny kanister treba náležite 

zlikvidovať. Ostatky výrobkov 



nevylievať do odpadovej vody.
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SUŠENIE, VYTVRDZOVANIE A VYUŽITIE
 Bezprašné: cca. 45 minút za normálnych podmienok.
 Ďalšie spracovanie, zdrsnenie alebo dodatočná vrstva: 4 až 6 

hodín za normálnych podmienok.
 Medzi dvoma vrstvami sušenie nesmie prekročiť 24 hodín.
 Opatrne pochôdzny po cca. 24 hodinách za normálnych 

podmienok.
 Pre optimálne sušenie postarať sa o dostatočný prívod kyslíka. 

[doširoka otvoriť okno].
 Definitívne vytvrdzovanie: 8 až 10 dní.
 Treba dbať o to, aby sa urobilo niekoľko opatrení v prvých 

dňoch [napr. nezakrývať parkety fóliou a nevykladať koberec 
pred uplynutím 10 dní].

SPOTREBA
• Cca. 8-10 m2 na liter a vrstvu.
USKLADNENIE
• Po použití starostlivo uzavrieť nádobu.
• Uskladnenie výrobku v suchých, chladných a dobre vetraných 

priestoroch pri aspoň 5o C izbovej teploty.
• SPORT®  zložka A  nie je horľavá, zložka B naopak je 

vznetlivá.
• Chrániť pred mrazom a horúčavou [aj počas prepravy!].
OŠETRENIE

 Podrobné údaje o špeciálne zosúladenom ošetrovacom systéme 
BLANCHON nájdete v našom samostatnom „Návode na 
ošetrovanie zapečatených podláh“ [download pod 
www.blumor.de]

RENOVÁCIA
 Pred každou renováciou starého zapečatenia so  SPORT® musí sa 

drevo úplne obrúsiť [viď odsek PRÍPRAVA PARKETOVEJ 
PODLAHY].

 Pri renovácii plávajúcej podlahy treba sa bezpodmienečne 
poradiť s oddelením predaja.

http://www.blumor.de/
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TECHNICKÉ ÚDAJE
ÚČEL Zapečatenie parketových športových 

podláh.
TYP ŽIVICE Zložka A: Polyuretánové živice na báze 

vody
Zložka B: Polyuretánové živice riediteľné 
vodou

KLASIFIKÁCIA 
AFNOR1)

Zložka A: Skupina 1, trieda 7b2
Zložka B: Skupina 1, trieda 6a

HUSTOTA 1,03 [pri 20o C, podľa NFT 30020]
VISKOZITA Zložka A: 170 až 220 centipoise podľa 

druhu lesku [BROOKFIELD]
Zložka B: 400 centipoise [BROOKFIELD]

PREDPÍSANÉ 
INFORMÁCIE

Informácie získate z príslušnej 
bezpečnostnej karty EÚ. Túto kartu 
môžete si u nás vyžiadať alebo si ju 
prezrieť na našej internetovej stránke 
www.blumor.de v rubrike EÚ karty 
z bezpečnostnými údajmi.

ZMES 9 litrov zložka A  [lak]
1 liter zložka B [tužidlo]

BRÚSITEĽNOSŤ A 
PRETIERATEĽNOSŤ

Po 4 až 6 hodinách, v závislosti od teploty 
miestnosti a vlhkosti vzduchu.

ODERUVZDORNOSŤ 
(Taber)

Strata hmotnosti: 20 mg, brúsny kameň 
CS 10, 1000 otáčok, 1 kg.

PEVNOSŤ PROTI 
NÁRAZU

50 cm [tŕň 400 g. podľa NFT 30039]

ODOLNOSŤ PROTI 
VRYPU

Kolík 7 H

HODNOTA 
KLZAVÉHO TRENIA

Odpoveda DIN 18 032 časť.

ODOLNOSŤ PROTI 
CHEMIKÁLIAM

Rastlinný olej, alkohol 40o, voda, káva, 
čaj, atrament: žiadne poškodenie (test po 
20 dní schnutia podľa NFT 30053). 
Vyhnúť sa výrobkom s obsahom čpavku!

1) Association française de normalisation – Francúzsky normalizačný úrad
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8 Platné od: 02.02.2009
Hore uvedené poznámky k spracovaniu treba brať ako nezáväzné odporúčania.
Zakladajú  sa  na  našich  doterajších  skúsenostiach  z praxe  a majú  uľahčiť 
a podporovať prácu užívateľa.
Kvôli  rozmanitosti  pomerov  v praxi  sa  nemôžu  z týchto  odporúčaní  uplatniť 
žiadne záruky a nároky z ručenia. Vydaním tejto technickej informácie strácajú 
platnosť  všetky  predtým  vydané  poznámkové  karty,  týkajúce  sa  techniky 
použitia, a informácie o výrobkoch.

BLUMOR LACKE GmbH
Kossmannstraße 19, D-66119 Saarbrücken
Tel.: 0681/8579 404, Fax: 0681/8579 405

www.blumor.de
Blanchon

Pre remeselníkov, ktorým záleží na kvalite

http://www.blumor.de/



