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Productinformatie mei 2001

Kleurpasta voor het aankleuren van oliën
zoals CORCOL en REVOL

KLEURPIGMENT
voor olie

Profiel : kleurpasta voor het eenvoudig aankleuren van oliën zoals CORCOL
en REVOL. De pasta is vloeibaar en laat zich gemakkelijk mengen. Door
minder KLEURPIGMENT VOOR OLIE toe te voegen wordt een lichter
effect verkregen. Er zijn 10 standaardkleuren, maar elke sfeertint is
leverbaar. De kleur van de ondergrond bepaalt het eindresultaat. Door
toevoeging aan REVOL kan de gekleurde vloer, indien gewenst, worden
bijgewerkt.

Arbo-classificatie : de kleurpigment-pasta zelf bevat 25-50% VOS. Na het op kleur maken
van 1 liter full-solid olie (zoals bijvoorbeeld CORCOL) volgens de
voorgeschreven dosering bevat het te verwerken product 35-50 gram
VOS per liter en voldoet daarmee dan de ARBO-classificatie:
geen/zeer weinig oplosmiddelen; voldoet voor professioneel gebruik
binnen aan Arbo.

Toepassing : kleurpasta voor het aankleuren van oliën. Zoals bijvoorbeeld de
basisvloerolie CORCOL en de onderhoudsolie REVOL.

Samenstelling : KLEURPIGMENT VOOR OLIE is een toevoegingsproduct. Na
toevoeging aan CORCOL ontstaat een product met natuurverfklasse 3
(>90% natuurlijke grondstoffen)

Verwerking : - schudden voor gebruik.
- voeg de gewenste hoeveelheid KLEURPIGMENT VOOR OLIE toe

aan de benodigde hoeveelheid olie. De standaarddosering is 1 flesje
KLEURPIGMENT VOOR OLIE in 1 liter olie.

- schuur de laatste gang niet fijner dan korrel P120 om voldoende
zuiging te houden.

- maak altijd een proefopstrijkje op de betreffende houtsoort om de
kleur te bepalen.

- maak de totaal benodigde hoeveelheid aan te kleuren olie in één keer
aan.

- voorkom tussentijds bijmaken, omdat het soms moeilijk is weer exact
dezelfde kleur na te maken. Het rendement van CORCOL is
gemiddeld 1 liter voor 20 m2.

- niet-uitgewreven spetters en druppels van de aangekleurde olie op
het kale hout kunnen na droging zichtbaar blijven. Eventuele
morsplekken daarom direct grondig uitwrijven. Altijd nat-nat
overlappen.

- roer tijdens het aanbrengen de aangekleurde olie af en toe op om
bezinken van het oliepigment tegen te gaan.

- wanneer de vloer na één laag aangekleurde olie wel de juiste kleur
heeft, maar nog onvoldoende “gevoed” is met olie kan een tweede
behandeling met normale, niet-aangekleurde olie worden uitgevoerd.



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 Vereninging van Verf- en Drukinktfabrikanten (V.V.V.F.), gedeponeerd
ter griffie van de Arrondisementsrechtbank te Amsterdam op 23 december 19991 onder nr. 310/91.

© Copyright 1998 *Aquamarijn Natuurverf/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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LET OP!
Voorkom zelfontbranding van de doeken, pad’s, handschoenen etc.
waarin olie is opgenomen, door ze goed geventileerd te laten indrogen of
door ze in een goed luchtdicht afgesloten verpakking te bewaren.

Dosering : standaarddosering: 1 flesje KLEURPIGMENT VOOR OLIE per 1 liter
olie.

Droging (bij 20 °C, 65% RLV)
Raadpleeg het productinformatieblad van de betreffende olie.

Technische gegevens
Dichtheid : 0,98 - 1,75 kg./ltr., afhankelijk van de kleur

Onderhoud : een met aangekleurde olie behandeld oppervlak kan met blanke olie
worden onderhouden, zolang de kleur van het oppervlak nog egaal is.
Wanneer er door belasting schrale plekken zijn ontstaan kan het
kleurbeeld geëgaliseerd worden met een aangekleurde onderhoudsolie.

Verpakking : kunststof flesje.
De hoeveelheid kleurpigment in het flesje is afhankelijk van de kleur,
maar is de juiste dosering voor 1 liter olie in de gewenste kleur.

Kleuren : 01 - Golden Oak
02 - Summer Oak
03 - Country Oak
04 - Cherry Tree
05 - Noble Brown
06 - Canyon Red
07 - Deep Purple
08 - Mystic Black
09 - Mountain Grey
10 - Alaska White
Andere kleuren op aanvraag leverbaar.

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

Houdbaarheid : minimaal 6 maanden houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

Voorzorgsmaatregelen : ook bij de verwerking van waterverdunbare producten is het raadzaam
om de normale arbeidshygiëne in acht te nemen; niet eten, drinken of
roken tijdens verwerking. Vermijd contact met ogen, huid, etc. Verfafval
niet door de gootsteen of het toilet spoelen, maar op de daarvoor
bestemde plaatsen inleveren. Zie voor meer informatie het bijbehorende
veiligheidsinformatieblad.




