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Productinformatie

AQUAMARIJN rauwe lijnolie

Zuivere, ambachtelijke, koudgeperste rauwe lijnolie.
  Toepassing : Voor een eenvoudige behandeling van onbehandeld hout, bijvoorbeeld houten

ladders. Voor het bereiden van pigmentpasta's. Als toevoeging aan grondverf om
deze geschikte te maken voor het inschuren met puimsteen. Voor het bewaren
van kwasten.

  Eigenschappen : De olie is op milieuvriendelijke manier koudgeperst uit zuiver lijnzaad. Lijnzaad
is afkomstig uit vlas. De koude persing garandeert de hoogste kwaliteit.

  Samenstelling : Zuivere rauwe lijnolie zonder toevoegingen.

Kleur : Licht geel.

  Gebruik : Pigmentpasta: voor het aanslaan van droge pigmenten het pigment met een
weinig olie mengen. Voeg naar behoefte wat meer olie of pigment toe tot de
gewenste consistentie bereikt is.

  Puimen: voor het inschuren van grondverf met puimsteen verdun de grondverf
met ca 5% olie om de droging van de grondverf te vertragen en om de grondverf
nog beter in het hout te laten impregneren.

  Eenvoudige houtimpregnering: verdun de olie met ca. 50% AQUAMA-
RIJN LINOTYN verfverdunner of zuivere gomterpentijn en voeg hier eventueel
5% droogmiddel van AQUAMARIJN aan toe. Breng dit mengsel aan op hout en
verwijder na verzadiging het overtollige mengsel. Gebruik voor speciale
toepassingen AQUAMARIJN PRENOL impregneerolie of
AQUAMARIJN REVOL interieurolie.

  Kwasten bewaren: strijk de kwast uit, spoel de kwast eventueel uit in zuivere
gomterpentijn en hang de kwast met de haren in de rauwe lijnolie in een
afsluitbare pot of kwastinette. Giet een beetje zuivere gomterpentijn, zonder
doorroeren, op de lijnolie om velvorming te voorkomen. 

  Gereedschap : LINOTYN universele verfverdunner of gomterpentijn.
  reinigen

  Verpakking : 0,5 - 1 en 10 liter bussen.
 
  Opslag : Koel, in goed gesloten verpakking en in geventileerde ruimte. Ongevoelig voor

vorst. In goed gesloten verpakking is de olie verscheidene jaren houdbaar.



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.
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Technische gegevens

  Olie : koudgeperste rauwe lijnolie, oplosmiddelvrij
  Transportcode : ADR: geen
  Gevarencode : BAGS: geen
  Vlampunt : >300 °C
  Dichtheid : 0,926 - 0,933 kg/dm3

  Viscositeit : 500 mPa.s.bij 18 °C
  Vaste stof : 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. Niet eten, drinken of roken tijdens verwer-
king. Afval niet in de gootsteen werpen, maar op de daarvoor bestemde plaatsen inleveren.
Verfwaren buiten bereik van kinderen en dieren houden.  
Indien verdund met oplosmiddel: vermijd bij het werken met oplosmiddelen het inademen van oplos-
middeldampen. Ventileer, of draag zonodig een geschikt masker. Vermijd contact met ogen, huid enz.
Gebruik beschermende handschoenen. Zie voor meer informatie het bijbehorende Veiligheids-
informatieblad.




