40-850-0011 Aplexol Natural Oil
Versie 161116

:

een hoogwaardige kleurloze meubelolie voor binnen
toepassing.

Samenstellingsindicatie

:

bindmiddel

Voornaamste kenmerken

:

- natuurlijke uitstraling
- mooie houttekening
- diep indringend vermogen

Toepassing

:

- als hoogwaardige meubelolie op massief hout, panelen,
lijsten, parket etc.

Kleur(en)

:

geelbruin

: natuurlijke oliebasis
met loodvrije siccatief

Technische gegevens bij 20C en 55% R.V.
Dichtheid (S.G.)

:

0,94 kg/dm3

Glans

:

zijdeglans

Afleveringsviscositeit

:

ca. 30 sec./DinCup 4

Droging

:

de oxidatieve droging vindt plaats tussen 12-16 uur.
Luchtverplaatsing en temperatuur ver-hoging bevorderen
de droging.

Verdunning

:

eventueel max 15% met Aplexol Dry Slow 40-980-0011

Verwerking

:

spuiten, kwast, wals.

Vaste stof

:

80% volume

Verwerkingscondities

:

object- en omgevingstemperatuur niet beneden 18C en
een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 85%.

Verwerking

:

Hout voorschuren korrel 120-180. Aplexol Natural Oil
aanbrengen en excentrisch inschuren met speciaal
hiervoor geschikt schuurpapier/pad korrel 360.
Vervolgens schuurstof vermengt met olie met een
pluisvrije doek verwijderen. Eventueel na overnacht
drogen nog 1x maal behandelen met de Aplexol Natural
Oil. In plaats van nat inschuren, kan ook na het
aanbrengen en overnacht drogen geschuurd worden en
nog 1 eenmaal afgewerkt worden met de Aplexol Natural
Oil.
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Aanbevolen laagdikte

:

ca. 10-30 gr/m2

Houdbaarheid

:

in gesloten originele verpakking op een koele, vorstvrije en
droge plaats tenminste 6 maanden.

Veiligheidsaspecten

:

zie informatie op veiligheidsinformatieblad.

Gevarenklasse (vervoer)

:

zie informatie op veiligheidsinformatieblad.

Opmerking

:

Aplexol Natural Oil kan niet gelijktijdig met
lichtontvlambare materialen zoals NC lakken of NC
lakbeitsen verwerkt worden i.v.m. zelfontbranding.
Gebruikte doeken uithangen en laten drogen alvorens ze
af te voeren in de daarvoor geschikte container. (of
doeken onder water bewaren).

Bijzonderheden

:

zie onze algemene voorschriften technische documentatie.

Onderhoud

:

Als onderhoudsmiddel kan gebruik gemaakt worden van
Aplexol Multi Maintenance 40-870-0154.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit
product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische
beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.
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