RAUWE LIJNOLIE
Nummer : 7822
Datum

: 10-08-2015

Versie

: 05

Toepassing

: Rauwe lijnolie is een met een minimum aan energie geproduceerd natuurproduct dat toepasbaar is als bindmiddel voor oliehoudende verven. Het product wordt vooral gebruikt als basis voor kunstschilderverf en verf
welke wordt toegepast bij verschillende imitatie technieken. Een geringe toevoeging (1 – 5% max.) kan als
verdunner dienen in oliehoudende verf met het doel het impregnerend vermogen te verhogen. Tevens is het
product geschikt om gereinigde kwasten in te bewaren en zo in optimale conditie te houden.

Kenmerken

: Verwerkingsvriendelijk
Sterk impregnerende werking
Natuurlijke lijnoliegeur
Laag viskeus
Ademend
Waterdampdoorlatend

Eigenschappen
Basis

: lijnolie

Kleur

: blank

Dichtheid 20°C

: ca. 0,93 kg/ltr.

Laagdikte

: n.v.t.

Droogtijd

: n.v.t.

Overschilderbaar : n.v.t.
Glans

: n.v.t.

Vastestofgehalte

: ca. 100 vol%

Verwerkingsmethoden
Kwast/roller/
spuit
Verdunning

: Verdunner 3210

Ondergrondvoorbehandeling
De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig
te zijn. Eventuele in het hout aanwezige schimmelsporen dienen vooraf te worden geëlimineerd met een daartoe geëigend
schimmeldodend preparaat volgens voorschrift fabrikant.
Vochtpercentage hout max. 18%

Theor.rendement : 5 -15 m² per liter.
Houdbaarheid

: In gesloten originele verpakking en bij
vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

Let op: de met lijnolie vervuilde doeken/ papier uitsluitend in
een gesloten container bewaren of buiten laten drogen i.v.m.
brandgevaar door broei.

Verwerking
Verwerkingstemp.

: Niet verwerken beneden 5°C en
boven een RV van 85%. Ondergrondtemperatuur dient tenminste
3°C boven het dauwpunt te liggen.

Reinigingsverd.

: Verdunner 3210

Algemene informatie
Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te
downloaden van www.koopmansverf.nl
De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op
basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V.
behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen
aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze
gegevens wordt uitgesloten.

Voorzorgsmaatregelen
Huidbescherming

:

draag geschikte handschoenen

Gelaatsbescherming

:

draag indien nodig een bril

