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WAXOL verfraait en beschermt parket-,
planken- en kurkvloeren op natuurlijke wijze.
Door de eenvoudige verwerking geschikt
voor toepassing door consumenten.

AQUAMARIJN
WAXOL
Hardwax-olie

Profiel

:

Aquamarijn WAXOL is een speciale combinatie van natuurlijke harsen, wassen
en oliën die zorgen voor een duurzame, bestendige en blijvend elastische
bescherming. WAXOL is makkelijk verwerkbaar, reukarm en snel drogend.
Geschikt voor toepassing door consumenten: er zijn geen machines of speciale
gereedschappen nodig.

Toepassing

:

WAXOL kan o.a worden toegepast op parket-, planken- en kurkvloeren, houten
trappen, meubelen, tafels, speelgoed, enz.

Classificatie

:

klasse 4

Arbo-classificatie

:

bevat oplosmiddelen. Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan
Arbo.

Samenstelling
Bindmiddelen
Oplosmiddel
Hulpstoffen:

:
:
:

natuurlijke wassen, harsen en oliën
alifatische koolwaterstoffen
o.a. kiezelzuur en kobaltdroger

Eigenschappen
Nat product
Dichtheid
Viscositeit
Vaste stof
VOS-gehalte

:
:
:
:

ca. 0,91 kg/dm
dun vloeibaar, bij 18 °C
ca. 50 %
ca. 460 g/l
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Droog product
zijdemat; zéér goed bestendig tegen vuil en vocht (geen watervlekken)
Systeemopbouw

:

twee behandelingen met WAXOL volstaan.

Kleuren

:

WAXOL kan worden aangekleurd met KLEURPIGMENT VOOR OLIE, waardoor
het mogelijk is een oppervlak gelijktijdig te beschermen en (transparant) te
kleuren. Er zijn tien standaardkleuren leverbaar, die ook onderling kunnen worden
gemengd.
Per liter WAXOL maximaal één blikje KLEURPIGMENT bijmengen.

Verwerking
Condities

:

niet verwerken bij een (vloer-)temperatuur beneden +15 °C en/of een relatieve
luchtvochtigheid boven 80%. WAXOL heeft om te drogen zuurstof nodig.
Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen van WAXOL.
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Verdunnen

:

WAXOL is gebruiksklaar. Beter niet verdunnen, omdat dan de nauwkeurig
afgestemde balans van eigenschappen nadelig kan worden beïnvloed.

Ondergrond

:

de ondergrond dient egaal geschuurd te zijn (laatste schuurgang met monoschijf machine: korrel 120; bij gebruik van een multischijf machine: korrel 80)
en tevens zorgvuldig gestopt, schoon, blijvend droog en vrij van was, vet en
stof.

Gereedschap

:

WAXOL wordt bij voorkeur aangebracht met een fijne moltopren of velours
verfroller. Ook een spaan, een brede kwast of een taski trekker zijn geschikte
verdelers.

Aanbrengen

:

product eerst oproeren. Verdeel WAXOL zéér dun en gelijkmatig en rol grondig
uit in de richting van de houtnerf. Door enige druk op de verdeler uit te oefenen
worden een te dikke laag en onregelmatigheden voorkomen.
Bij toepassing van gekleurde WAXOL de eerste laag met een dun padje
grondig in het hout masseren en overtollige WAXOL weghalen met een doek.
De volgende dag kan een tweede laag WAXOL worden aangebracht. Indien
gewenst, mag het oppervlak lichtjes worden tussengeschuurd (niet vergeten het
stof te verwijderen). De tweede laag WAXOL niet aankleuren.
Voor industriële applicatie kunt u advies inwinnen.

Droging (bij 20 °C, 65 % RLV en voldoende toevoer van zuurstof)
Droog
: na 8-12 uur
Tweede laag
: na 16-24 uur (na 24 uur altijd eerst lichtjes tussenschuren)
Licht belastbaar
: na weer 16-24 uur
Volledig belastbaar : na 7-14 dagen
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Rendement

:

20-40 m per liter per laag, afhankelijk van de ondergrond.

Onderhoud

:

met Aquamarijn CLIEN-R en WAXOL.

Levervorm

:

in 1 en 5 liter blikken

Houdbaarheid

:

koel, bewaard in goed gesloten, originele verpakking, tenminste houdbaar tot 2
jaar na productiedatum. Na opening beperkt houdbaar.

Voorzorgsmaatregelen :

in olie gedrenkte lappen onder water bewaren of uitgevouwen laten
drogen om mogelijke zelfontbranding door broei te vermijden. Niet
blootstellen aan vuur/hitte. Vermijd contact met de 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 en aanverwante
artikelen buiten bereik van kinderen en dieren bewaren. Zie voor meer
informatie het bijbehorende veiligheidsinformatieblad.

Meer informatie

:

http://www.ursapaint.nl of http://www.aquamarijn.com

Helpdesk

:

+31 (0) 255 - 54 84 43

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. 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 product te beoordelen op geschiktheid, alvorens het toe te passen.
© 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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