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Productinformatie november 2000

Waterverdunbare transparante kleurbeits op
lijnoliebasis voor onbehandeld houtwerk binnen.
Volkomen vrij van oplosmiddelen

LASULIN

Houtlazuur

Profiel : LASULIN is impregnerend, houtvoedend en vochtregulerend. LASULIN 
geeft, zonder een echte laag te vormen, aan het hout een mooie, enigszins
watervaste bescherming, zodat het oppervlak nauwelijks vuil opneemt en
goed reinigbaar wordt. De natuurlijke eigenschappen van hout zoals het
dampdoorlatende vermogen, het aangename aanvoelen en antistatisch
zijn blijven behouden. De toegepaste grondstoffen accentueren het
natuurlijke aspect van het hout. LASULIN ruikt aangenaam en verwerkt
prettig; weinig kans op aanzetten.

Arbo-classificatie : bevat geen/zeer weinig oplosmiddelen. Voldoet voor professioneel
gebruik binnen aan ARBO.

Toepassing : Binnen op onbehandeld hout zoals wand- en plafondbetimmeringen, 
deuren, kozijnen, kasten enz. Niet geschikt voor mechanisch sterk
belaste oppervlakken als vloeren en tafelbladen. Zeer geschikt als
kleurbeits voorafgaand aan een behandeling met SOLIM harde vloerwax
of CRELIM afwerkwas.

Eigenschappen droge laag
Glans : mat, na behandeling met was satijnglans

Samenstelling : Bindmiddel: in water geëmulgeerde lijnolie-standolie en
klasse 1 of 21 gemodificeerde natuurlijke olie. 

Pigmenten van klasse 1: natuurlijke mineralen zoals calciet, sienna, omber 
en andere aardkleuren.
Pigmenten van klasse 2: bewerkte minerale stoffen zoals ijzeroxidrood en 
titaanwit (recyclingproces).
Hulpstoffen: cobalt-zirconiumdroger, emulgator en celluloselijm.
Verdunning: water.
Potconservering: door BGA en FDA2 toegelaten voor producten die in 
contact met levensmiddelen komen.

                                                
1 Bij dit product wordt de klasse bepaald door de gebruikte pigmenten.

 2 BGA = Bundes Gesundheitsamt, FDA = Food and Drug Administration, de Duitse en
Amerikaanse Keuringsdiensten van Waren.



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.

Leveringsvoorwaarden
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gelden voor alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen van alle goederen en diensten de
Uniforme Verkoop- en Leveringsvoorwaarden voor Verf- en Drukinkt e.a., zoals vastgesteld door de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (V.V.V.F.), gedeponeerd
ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 23 december 19991 onder nr. 310/91.

© Copyright 1998 *Rigo Special Coatings/UP 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 fotokopieën, opnamen of enige
andere manier, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.
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Kleuren : houtkleuren accentkleuren pastelkleuren
180 Blank 261 Bessenrood 211 Frambozenrood
182 Grenen 262 Abrikoosoranje 212 Perzikoranje
186 Eiken 263 Korengeel 213 Vanillegeel
188 Redwood 264 Bladgroen 214 Mintgroen

265 Druivenblauw 215 Vlasblauw
266 Lavendelpaars 216 Heidelila
267 Leliewit 217 Bloesemwit

Systeemopbouw : 1 laag opbrengen. Vervolgens kan het oppervlak met SOLIM harde 
vloerwax of CRELIM afwerkwas behandeld worden of met 
PLANC vloerlak gelakt worden. Door de lijnolie kleurt de vloerlak de
ondergrond heel licht geel, het sterkst op witte ondergronden. En blauw
wordt groenig. Gebruik in deze gevallen eventueel Verhardingslak.

Verwerking
Voorwaarden : niet verwerken bij een temperatuur lager dan +5 °C en/of een relatieve 

luchtvochtigheid die hoger is dan 80%
Aanbrengen : met roller of kwast
Ondergrond : de ondergrond dient draagkrachtig, schoon, droog en vetvrij te zijn.
Gereedschap : voor aandrogen met lauw water reinigen
Verdunning : water

Rendement : 10 - 12 m2/liter, afhankelijk van de ondergrond

Droging (bij 20 °C, 65% RLV)
Stofdroog : na 6 uur
Kleefvrij : na 12 uur
Overschilderbaar : na 48 uur

Technische gegevens
Dichtheid : 0,98 - 1,02 kg/dm3

Viscositeit : 23 - 27 sec. Din cup 4, bij 18 °C
Vaste stofgehalte : 18 - 22 gew.%, 13 - 17 vol.%
VOS-gehalte :

Onderhoud : LASULIN kan voorzichtig gereinigd worden met een zachte borstel en 
water waaraan een weinig AQUAMARIJN CLIEN-R oppervlaktereiniger is
toegevoegd. Na ontvetten en schuren kan een nieuwe laag aangebracht
worden. Zie voor het onderhoud van oppervlakken die met harde vloerwax
of CRELIM afwerkwas zijn nabehandeld, het bijhorende
onderhoudsadvies.

Verpakking : 0,25 - 0,75 - 2,5 liter bussen.

Opslag : koel, doch vorstvrij, in goed gesloten verpakking en in een geventileerde 
ruimte, buiten bereik van kinderen en dieren.

Houdbaarheid : LASULIN blijft 1 jaar houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

Voorzorgsmaatregelen : bevat lijnolie. Lappen met lijnolie kunnen door broei ontbranden. Verfafval
niet door de gootsteen werpen, maar op de daarvoor bestemde plaatsen
inleveren. Zie voor meer informatie het bijbehorende veiligheids-
informatieblad.




