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Productinformatie

AQUAMARIJN LINAL HS één-pot-systeem

Professionele universele halfglanzende dekkende HIGH SOLID 
systeemverf gebaseerd op lijnolie 

Toepassing : Voor alle in de bouw gebruikelijke houtsoorten, zowel binnen als buiten, ook
geschikt voor voorbehandeld metaal. Tevens goed bruikbaar als grondlaag die
langere tijd over moet staan. LINAL HS hecht uitstekend op de meeste synthe-
tische verven. LINAL HS kan binnen voor glansafwerking gebruikt worden.

Eigenschappen : Eén-potsysteem. Grond- en aflak in één pot. Prima standvermogen, goede
vloei houtvoedend en vochtregulerend. Uitstekende dekkracht en een mooi,
glad oppervlak. LINAL HS is duurzaam elastisch (kenmerkend voor lijnolie !),
verwerkt prettig en ruikt aangenaam. Door inwerking van het zonlicht zal
buiten de glans afnemen.

Samenstelling : Bindmiddel: lijnolie-standolie. 
  klasse 2 of 3 Pigmenten van klasse 2: natuurlijke mineralen zoals calciet, oker, omber en

andere aardkleuren of bewerkte minerale stoffen zoals ijzeroxidrood en titaan-
wit (recyclingproces).
Pigmenten van klasse 3: niet-minerale, organische pigmenten zoals helio-
blauw, hansageel en dergelijke.
Hulpstoffen: sojalecithine, bentonepasta, calcium-cobalt-zirconiumdroger. 
Verdunning: zuivere gomterpentijn en citrusolie. VOS-gehalte <250 gr/ltr.

Kleuren : 100 Zwart 105 Oker 200 Wit
201 Gebroken wit 204 Zandsteen 315 Geel
325 Signaal rood 328 Ossebloedrd 335 Zaans groen
338 Grachtengroen 345 Middel blauw 347 Donkerblauw

Ondergrond : De ondergrond moet draagkrachtig schoon, droog, vet- en stofvrij zijn. 
Nieuw werk: Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout
niet hoger zijn dan 18%. Schuren en scherpe kanten goed afronden.
Bestaand werk: Goed ontvetten met water en ammonia of met verfreiniger,
naspoelen met schoon water en goed matschuren. Los zittende, gebarsten of
gebladderde lagen verwijderen. Kale plekken behandelen als bij nieuw werk.
IJzer en staal: Eerst voorzien van een roestwerende primer. 

Systeem : Nieuw werk: 3 lagen aanbrengen. Tussen de lagen goed matschuren. 
Bestaand of voorbehandeld werk: Op gegrond hout en op voorbehandeld
ijzer en staal volstaan 2 lagen.

Verwerking : Met kwast, roller of spuit. Minimaal 3 minuten oproeren. Vermijd dikke lagen,
met name als de LINAL als voorlak voor TOPLIN AFLAK GLANS of voor
SATILIN AFLAK ZIJDEGLANS wordt gebruikt.

Rendement : 10 - 12 m²/liter.

Droogtijd : Stofdroog na 8 uur, kleefvrij na ca. 10 - 12 uur, overschilderbaar na 48 uur, bij
15 - 25 °C en 50 - 80% RLV en voorgeschreven gebruik en laagdikte. Onder
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ongunstiger omstandigheden dient men rekening te houden met langere
droogtijden. Ventileren bevordert de droging.

Verdunnen en : Met AQUAMARIJN LINOTYN Universele verfverdunner of met zuivere
  gereedschap gomterpentijn.
  reinigen

Verpakking : 0,25 - 0,75 - 2,5 liter bussen. Op aanvraag ook in groot verpakking leverbaar.
 
Onderhoud : LINAL kan met water en een weinig natuurlijk reinigingsmiddel behandeld wor-

den. Na ontvetten en matschuren kan een nieuwe laag aangebracht worden.
Buiten kan ook met AQUAMARIJN TOPLIN worden afgewerkt.

Opslag : Koel, in goed gesloten verpakking en in geventileerde ruimte. Ongevoelig voor
vorst. In nog ongeopende verpakking is de verf minimaal 2 jaar houdbaar.

Technische gegevens

Bindmiddel : lijnolie-standolie
Oplosmiddel : zuivere gomterpentijn en citrusverdunning, VOS-gehalte: < 250 gr/ltr
Transportcode : ADR: geen Gevarencode : BAGS: R10, S2, 16, 46, 51
Vlampunt : 35° C Viscositeit : 750 - 850 mPa.s., bij 18 °C
Dichtheid : 1,34 - 1,37 kg/dm3 Vaste stof : 82 - 86 gew.%, 78 - 80 vol.%
Glansgraad : Halfglans, na verloop van tijd neemt buiten, onder invloed van zonlicht,  de

glans af.
Elasticiteit : >7 mm (Erichsen)
Opmerking : De bovenvermelde technische specificaties hebben betrekking op wit en lichte

pasteltinten. Bij diverse kleuren kunnen belangrijke afwijkingen optreden. In-
dien gewenst kunnen wij hierover nadere informatie verstrekken.

Voorzorgsmaatregelen

Ontvlambaar. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. In geval van inslikken
onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Uitsluitend op goed geventileerde
plaatsen gebruiken.

In lijnolie gedrenkte lappen uitgevouwen laten drogen om mogelijke zelfontbranding door broei te
vermijden. Niet blootstellen aan vuur/hitte. Vermijd bij het werken met verfproducten het inademen
van oplosmiddeldampen. Ventileer, of draag zonodig een geschikt masker. Vermijd contact met 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 buiten
bereik van kinderen en dieren houden.

Dit product bevat natuurlijke, plantaardige oplosmiddelen die, evenals alle andere
oplosmiddelen, in hoge dampconcentraties schadelijk zijn.




