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ÚČEL POUŽITIA A POPIS 
 SOLID'OIL® BLANCHON je tvrdý olejový vosk na impregnáciu všetkých parketových a drevených podláh 
v interiéri. (Neodporúča sa pre exteriér.)  
 SOLID'OIL® BLANCHON disponuje mimoriadnou krycou silou so slabým uvoľňovaním riedidla, čo 
umožňuje rýchlu a príjemnú aplikáciu. 
 Vďaka  vysokej koncentrácii je výrobkom  SOLID'OIL® možná impregnácia  len jednej vrstve na všetkých 
bežných drevinách, Na mäkkých alebo silno savých drevinách sa odporúča nanesenie druhej vrstvy. 
 Je k dispozícii v 8 základných farebných odtieňoch a 3 rozličných baliacich jednotkách. Jednoduchým 
miešaním sa dá vyrobiť množstvo farebných odtieňov - od prírodného až po čierny, rozličné drevené 
odtiene a široká paleta šedých odtieňov. 
 Najzaujímavejšie efekty sa dosahujú na kefou zdrsnených drevimách, ktoré boli predtým ošetrené 
prípravkom ANTIK-VEREDELER, aby vyzerali staré, alebo moridlom. 
 SOLID'OIL® dáva parketám prirodzené, teplé vyžarovanie a matný výzor jemne naolejovaných drevených 
plôch. 
 Spĺňa Európsku normu EN 71.3 „Bezpečnosť pre hračky“. 
 Jedinečné zloženie SOLID'OIL® ponúka interaktívne otvorenie pór drevených vlákien, tak že parketová 
podlaha je dôkladne impregnovaná a vyživovaná a je chránená proti prachu a vlhkosti.  
 SOLID'OIL® sa dá aplikovať na všetky európske dreviny a na väčšinu  exotických drevín (pre ťažko 
schnúce druhy dreva ako Ipé, Iroko atď. viď § „POUŽITIE“). 
 Naolejované parkety sa dajú ľahko čistiť a ošetriť. Pri silnom zaťažení by sa malo uskutočniť pravidelné 
čistenie a ošetrenie. (viď § „OŠETRENIE“) 

PRÍPRAVA PLOCHY 
 Na nových alebo starých parketových podláh sa musí uskutočniť najprv základné brúsenie (zrno 24-36). 
Potom sa urobí dodatočné brúsenie (zrno 50-60) a nakoniec nasleduje jemné brúsenie so zrnom 80 alebo 
100-120. (Obrúsenie schodov alebo parkiet viď *PRÍLOHA strana2). 
 Na lepených parketách sa odporúča aplikácia prostriedku PRO FILLER® alebo HOLZKITTLÖSUNG na 
vytmelenie fúg - vyplnenie presne podľa farebného odtieňa. Viď „Technický popis“ týchto výrobkov.  
 DÔLEŽITÉ: Zdrsnené dreviny dávajú krajšie odtiene ako hladké drevá. 
 Potom treba plochu starostlivo zbaviť prachu. 
 Parketová podlaha musí byť úplne čistá a suchá (vlhkosť môže mať hodnotu max. 10%) a tiež musí byť 
zbavená stôp po vosku, čistiacich prostriedkoch alebo mastnote. Nepoužívajte pracie prostriedky, 
zosvetľovače, bielidlá alebo čističe parkiet. 
 Mastné exotické dreviny sa odmasťujú acetónom. 

Prostriedky proti škodcom 
 Aplikovať sa majú len výrobky, ktoré boli testované firmou BLANCHON (TRAIT´PLUS® MU). 

Morenie a zušľachtenie 
 Obrúsené parkety (“obnažené“ drevo) sa môžu zafarbiť prostriedkom HOLZBEIZE BLANCHON (odtiene 
dreva, farebné odtiene alebo pastelové odtiene) alebo prostriedkom ANTIK-VEREDELER.  
 DÔLEŽITÉ: Na drevinách, ktoré boli predtým morené, sa môže farebný odtieň časom zmeniť v závislosti 
od zaťaženia a opotrebenia. Aby sa docielila dokonalá trvanlivosť, musí sa ošetrenie uskutočniť starostlivo 
a pravidelne. 

SPRACOVANIE A POUŽITIE 

Zmes 
 SOLID'OIL® je hotový k používaniu: neriediť, pred použitím dobre zatrepať. 
 Pri teplote pod 12oC a relatívnej vlhkosti vzduchu nad 85% by sa parkety nemali olejovať. Nenaniesť na 
drevo s vlhkosťou nad 10%. Aplikovať len v dobre vetraných priestoroch. Odstrániť rastliny a akváriá 
z miestnosti, v ktorých sa aplikuje výrobok. 
 Jemne naniesť jednu vrstvu SOLID'OIL® špachtľou, kefkou alebo krátkosrstým valčekom v smere vlákien 
dreva. 
 S jednokotúčovou brúskou, vybavenou s béžovým padom rovnomerne vtrieť a leštiť. V rohoch a na 
okrajoch pracovať bavlnenou handrou rovnomernými kruhovými pohybmi. 
 Tento pracovný postup vyrovná nanesenú vrstvu oleja a postará sa o to, aby konečná farba a konečný 
aspekt vašich parkiet sa docielili. 
Zvláštne prípady: 
 Na exotické alebo mastné drevá treba najprv naniesť vrstvu prípravku PRIM´ÖL BLANCHON(*1),aby sa 
zabránilo prípadnému spomaleniu schnutia. Potom spracovať SOLID'OIL®, ako je hore popísané. 
 Na parketové podlahy podobné lodnej palube takisto naniesť vrstvu PRIM´ÖL BLANCHON(*1) pred 
naolejovaním, aby sa fúgy izolovali. Potom spracovať SOLID'OIL®, ako je hore popísané. 
 Pri silne savom dreve sa môže v nasledujúci deň naniesť druhá vrstva (Postup ako pri prvej vrstve). 
Rada profesionála: Na ukončenie rýchle leštenie (brúska a nový béžový pad) dodá celému povrchu 
dokonalý, perfektný finiš. 
(*1)PRIM´ÖL BLANCHON je základný náter na základe syntetických živíc a izoluje vlákna drevín. Neblokuje 
póry drevá, tak že olejovanie s prípravkom SOLID'OIL® je potom možné. 



Solid Oil® 
Čistenie pracovného náradia 

 Ihneď po použití pracovné nástroje očistiť  riedidlom FD VERDÜNNER alebo VERDÜNNER GERUCHSARM (málo zapáchajúce 
riedidlo). 
 Zbytky sa nesmú dostať do odpadovej vody. 
 Pozor: namočené handry, pady a náradie ihneď po použití čistiť. Môžu sa  alter uložiť do plechovej nádoby s vodou, namočiť 
(nebezpečenstvo samovznietenia). Handry alebo pady, ktoré sú nasiaknuté prírodným olejom, treba pred likvidáciou očistiť 
vodou (vyprať a usušiť). 

SUŠENIE, VYTVRDZOVANIE A VYUŽITIE 
 Bezprašné: cca. 2 hodiny. 
 Sušenie alebo ďalšie spracovanie: po cca 12 hodín za normálnych podmienok. 
 Opatrne pochôdzny:  po 4 hodinách za normálnych podmienok. 
 Definitívne vytvrdzovanie: 8 - 10 dní. 
 Použitie: Treba dbať o to, aby sa činilo niekoľko opatrení v prvých 10 dňoch (napr. nezakryť parkety ochrannou fóliou a nepoložiť 
koberec pred uplynutím 10 dní). Neposúvať ťažké kusy nábytku. Zbaviť prachu vysávačom alebo metlou (nepoužiť mokré handry.) 
 Pod nohami stolov a stoličiek umiestniť vhodné ochranné zariadenia (filcové klzáky). Ak je to potrebné, zadržuje kvalitatívne 
vysokohodnotný lapač nečistôt pri vchode do miestnosti prach a kamienky. Na naolejovanom parkete nikdy nesmie stať voda alebo iná 
tekutina (kvetináče dobre izolovať).  

SPOTREBA 

 Cca. 30-35 m2 na liter a na jednu vrstvu. 

TRVANLIVOSŤ A USKLADNENIE 
 Najmenej 1 rok v zavretom originálnom balení. 
 Po použití starostlivo zavrieť nádobu. 

OŠETROVANIE A RENOVÁCIA 
 Podrobné údaje k špeciálne ladenému ošetrovaciemu systému BLANCHON nachádzate v našom separátnom „Návode na 
starostlivosť o podlahy, ošetrované olejom“. 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE
URČENIE ÚČELU Impregnácia parkiet a drevených podláh 

TYP ŽIVICE Veľmi koncentrované, modifikované prírodné oleje. 

KLASIFIKOVANIE AFNOR Skupina 1, trieda 2b 

HUSTOTA  0,95 (pri 20oC, podľa NFT 30020) 

FLUIDITA 120 sekúnd (podľa NFT30014 CA č. 4 pri 20oC) 

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. 

ĎALŠIE SPRACOVANIE cca. 12 hodín, v závislosti od teploty a vlhkosti vzduchu 

ODOLNOSŤ PROTI 
ZNEČISTENIU 

veľmi dobrá 

ODOLNOSŤ PROTI 
CHEMIKÁLIAM 

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

 
* PRÍLOHA: OBRÚSENIE PARKIET BRÚSKOU 

 Realizácia:  brúskou na parkety, okrajovou brúskou na okraje a brúsikom na rohy. 
 Brúska na parkety sa používa v smere svetla alebo – ak je to možné – ešte lepšie v smere drevených vlákien. 
 Postupovať pravidelnými pohybmi, aby bola celá plocha rovnakým spôsobom ošetrená. 
 1. postup pri brúsení: Hrubé zrno (24, 30 alebo 36) na odkrytie parkiet a na brúsenie do hladka. 
 2. postup pri brúsení:  Stredné zrno (50 alebo 60) na vyrovnanie plochy. 
 3. postup pri brúsení: Jemné zrno (100 alebo 120) na finiš povrchu. 
 Potom opracovať okraje miestnosti (okrajová brúska a brúsik). 
 Brúsením jednokotúčovou brúskou, vybavenou brúsnou mriežkou (zrno 100 alebo 120) sa ukončuje príprava povrchovej plochy, 

hlavne pri parketoch so zmeniacimi sa smermi: mozaika, rybia kosť, kocka, vrkočový vzor, atď. 
 Silným vysávačom starostlivo zbaviť prachu plochu, ktorá sa ma olejovať, ako aj soklové lišty, parapetné dosky a radiátory. 
 

Platné od: 19.02.2008 
Hore uvedené poznámky k spracovaniu treba brať ako nezáväzné odporúčania. 

Zakladajú sa na našich doterajších skúseností z praxe a majú uľahčiť a podporovať prácu užívateľa. 
Kvôli rozmanitosti pomerov v praxi sa nemôžu uplatniť žiadne záruky a nároky z ručenia. Vydaním tejto technickej informácie strácajú platnosť všetky 

predtým vydané poznámkové kartičky, týkajúce sa techniky použitia, a informácie o výrobkoch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pre remeselníkov, ktorým záleží na kvalite 
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