Productinformatie

AQUAMARIJN strogeel-gekookte lijnolie
Ambachtelijk strogeel-gekookte lijnolie van zeer hoge, zuivere
kwaliteit
Toepassing

: Universeel toepasbare eenvoudige, drogende olie voor het behandelen van
diverse ondergronden, zoals ladders, karren en balken.

Eigenschappen

: Gemaakt door verhitting zonder toevoeging van zuurstof van zuivere rauwe
lijnolie. De olie polymeriseert enigszins, de oliemolecuelen vormen ketens en
netwerken. Tevens wordt er droogmiddel in de vorm van metaalzouten (ca.
0,4%) meegekookt. De olie vloeit beter, vormt vlugger een glanzend laagje en is
beter water- en weerbestendig en droogt vlugger (ca. 12 uur) dan rauwe lijnolie.
De olie is houtverzorgend, voorkomt uitdroging van het hout.

Samenstelling

: Door polymerisatie verdikte lijnolie. Droogmiddel: Cobalt- en mangaanzouten.

Kleuren

: Strogeel.

Ondergrond

: De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn. Met een
doek de olie verzadigend aanbrengen. Eventueel verdunnen met
AQUAMARIJN LINOTYN universele verfverdunner. Overtollige olie wegnemen.
De olie mag geen (glanzende) laag vormen.
Voor specifieke toepassingen AQUAMARIJN PRENOL impregneerolie of
AQUAMARIJN REVOL interieurolie voor onbehandeld hout binnen.

Droogtijd

: Droog na 24 uur, bij 15 - 25 °C en 50 -80% RLV en voorgeschreven gebruik.
Onder ongunstiger omstandigheden moet men rekening houden met langere
droogtijden. Ventileren bevordert de droging.

Gereedschap
reinigen

: Met LINOTYN of zuivere gomterpentijn.

Rendement

: 12 - 20 m²/liter, echter sterk afhankelijk van de ondergrond en de mate van
verdunning.

Verpakking

: 0,5 - 1 - 5 liter cans.

Opslag

: Koel, in goed gesloten verpakking en in geventileerde ruimte. Ongevoelig voor
vorst. In goed gesloten verpakking is de olie verscheidene jaren houdbaar.

GL-O10.TTN

blad:

1 van 2

Technische gegevens
Bindmiddel
Transportcode
Gevarencode
Vlampunt
Dichtheid
Viscositeit
Vaste stof

:
:
:
:
:
:
:

lijnolie
ADR: geen
BAGS: geen
> 300°C
3
0,94 - 1,00 kg/dm
0,1 - 10,0 Pa.s., bij 18 °C
100 gew.%, 100 vol.%
Voorzorgsmaatregelen

In lijnolie gedrenkte lappen uitgevouwen laten drogen om mogelijke zelfontbranding door broei te
vermijden. Verdunde olie niet blootstellen aan vuur/hitte. Vermijd bij het werken met verfproducten het
inademen van oplosmiddeldampen. Ventileer, of draag zonodig een geschikt masker. Vermijd contact
met ogen, huid enz. Gebruik beschermende handschoenen. Niet eten, drinken of roken tijdens
verwerking. Afval niet in de gootsteen werpen, maar op de daarvoor bestemde plaatsen inleveren.
Verfwaren buiten bereik van kinderen en dieren houden. Zie voor meer informatie het bijbehorende
Veiligheidsinformatieblad.

De verstrekte informatie en aanbevelingen in dit document zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen, waarvan wij menen dat ze accuraat zijn. Door de veelheid van toepassingen buiten onze controle, kan ons bedrijf geen
verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele negatieve gevolgen die ontstaan bij het gebruik van bovenstaand product. De gebruiker dient zelf het materiaal te beoordelen op geschiktheid, alvorens het op grote schaal toe
te gaan passen.
© Copyright 1999 AQUAMARIJN Natuurverf/U.P. Quality & Environment b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of
openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopien, opnamen of enige andere manier, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.
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