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Productinformatie

AQUAMARIJN
zuivere Portugese gomterpentijn

Portugese gomterpentijn van zeer hoge, zuivere kwaliteit. 100%
natuurproduct. Plantaardige etherische olie gewonnen uit de hars
van de Portugese pijnboom.
  Toepassing : Universeel toepasbaar voor het verdunnen van alle oplosmiddelhoudende A-

QUAMARIJN producten en voor de meeste oplosmiddelhoudende natuurlijke en
synthetische verven en lakken. Tevens zeer geschikt voor het reinigen van
gereedschappen.

  Eigenschappen : Zuivere gomterpentijn wordt gewonnen uit de afgetapte hars (balsem) van
pijnbomen. De overblijvende harde hars is colophoniumhars, die onder andere
door de violist gebruikt wordt om zijn strijkstok te ruwen. Ook wordt
colophoniumhars in binnenverven gebruikt. Gombomen kunnen ca. 75 jaar
worden afgetapt, waarna zij een uitstekend timmerhout leveren. Een onuitputtelij-
ke, natuurlijke bron, in tegenstelling tot aardolie waar terpentine en dergelijke
oplosmiddelen uit gewonnen worden. Door het grote oplossende vermogen is
gomterpentijn zuinig in gebruik. Juist de hoge zuivere kwaliteit van Portugese
terpentijn geeft een extra waarde aan de producten waar het in wordt toegepast.
Terpentijn heeft een aangename (dennen) geur.

  Samenstelling : Zuivere Portugese gomterpentijn.

  Gebruik : Voor het werk naar behoefte toevoegen aan de verf of lak en voor het reinigen
van gereedschap.

  Verpakking : 0,5 - 1 en 5 liter cans.

  Opslag : Koel, in goed gesloten verpakking en in geventileerde ruimte. Ongevoelig voor
vorst. In goed gesloten verpakking is het product 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

  Oplosmiddel : gomterpentijn
  Transportcode : ADR: 3,31c (verfverdunner)
  Gevarencode : BAGS: R10, 65, S2-16-51-46
  Vlampunt : 35°C
  Dichtheid : 0,87 - 0,90 kg/dm3

  Viscositeit : sec. DIN cup 4, bij 18°C

Voorzorgsmaatregelen

Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid. Kan longschade
veroorzaken na verslikken. Bij inslikken geen braken opwekken; direct een arts raadplegen en de
verpakking of het etiket tonen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Verwijderd
houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Oplosmiddelen in goed gesloten verpakking, koel,
buiten bereik van kinderen en dieren bewaren. Afval niet in de gootsteen werpen, maar op de daar-
voor bestemde plaatsen inleveren. Zie voor meer informatie het bijbehorende Veiligheidsinforma-
tieblad.

Natuurlijke, plantaardige oplosmiddelen zijn, evenals alle andere oplosmiddelen, in hoge
dampconcentraties schadelijk. 




