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Professionele, watergedragen
grondverf. Op basis van lijnolie-standolie.
Goed vloeiend, goed vullend.

PRELIN
waterverdunbaar

Profiel : hoog vullende schilderskwaliteit grondlak. Watergedragen, op basis van
lijnolie-standolie met onovertroffen houtvoedende eigenschappen.
PRELIN waterverdunbaar vloeit en vult goed en is na droging goed

 schuurbaar. Blijvend elastisch.

Arbo-classificatie : bevat geen/zeer weinig oplosmiddelen. Voldoet voor professioneel
gebruik binnen aan ARBO.

Toepassing : voor binnen en buiten, op nieuw en kaal geschuurd hout. Af te werken 
met watergedragen of oplosmiddelhoudende AQUAMARIJN 
producten. PRELIN waterverdunbaar is ook geschikt voor
het inschuren met puimsteen.
Houd rekening met een drogingsvertraging op tanninehoudende 
houtsoorten zoals eiken, kersen en essen en op iroko en MDF. De

 gekleurde inhoudsstoffen van merbau en noesten kunnen in PRELIN
 waterverdunbaar voor doorbloeden zorgen.

Eigenschappen droge laag
Glans : mat
Vulling : goed
Schuurbaarheid : goed

Samenstelling Klasse 2
Bindmiddel : in water geëmulgeerde lijnolie-standolie en gemodificeerde

natuurlijke olie.
Pigment : titaanwit, bewerkt volgens het recyclingproces.
Vulstof : krijt.
Hulpstoffen : oplosmiddelvrije cobaltdroger, synthetisch verdikkings- en vloeimiddel

en niet-kristallijne silicaat.
Potconservering : door BGA en FDA toegelaten voor producten die in contact komen met 

levensmiddelen.

Systeemopbouw : Nieuw werk:
1-2 lagen PRELIN waterverdunbaar (totaal 80 micrometer droge
laagdikte) aanbrengen. Na 1 laag PRELIN waterverdunbaar plamuren 
(buiten spaarzaam plamuren).
Vervolgens mat schuren en afwerken met 2 lagen aflak SATILIN, LINAL 
of TOPLIN.
Bestaand werk:
De te behandelen delen met water en ammoniak of met verfreiniger
reinigen en ontvetten.
Met schoon water naspoelen en het geheel mat schuren.
Alle losse en bladderende oude verflagen verwijderen.
Kale delen behandelen als Nieuw Werk. PRELIN waterverdunbaar hecht 
ook uitstekend op de meeste intacte, oude alkyd- en lijnolie verflagen.



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

© Copyright 1998 *Aquamarijn /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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Verwerking
Voorwaarden : niet verwerken bij een temperatuur lager dan +5 °C en/of een relatieve 

luchtvochtigheid die hoger is dan 80%. 
Aanbrengen : met kwast, roller of spuit. Goed oproeren voor gebruik.

Een natte laag van 100 ųm dikte levert een droge laag van 45-50 ųm.
Ondergrond : de ondergrond dient draagkrachtig, schoon, droog en vetvrij te zijn. 

Niet verwerken op hout met een houtvochtgehalte hoger dan 18%. 
Gereedschap : voor aandrogen met water en AQUAMARIJN CLIEN-S reinigen. 

Eventueel naspoelen met AQUAMARIJN LINOTYN universele 
verfverdunner of gomterpentijn en uitwassen met CLIEN-S en water.
Handen wassen met water en zeep.

Kleur : wit en grijs

Rendement : 10 - 12 m2/liter, afhankelijk van de ondergrond.

Droging (bij 20 °C, 65% RLV)
Stofdroog : na ca. 5 uur
Licht belastbaar : na 10-12 uur
Overschilderbaar : na 24 uur

Onder ongunstiger omstandigheden, bij grotere laagdiktes en op tanninehoudende houtsoorten
(eiken, kersen, essen), iroko en MDF dient men rekening te houden met langere droogtijden.
Ventileren bevordert de droging.

Technische gegevens
Dichtheid : 1,35 – 1,40 kg/dm3

Viscositeit : 950 – 1.050 mPas, bij 20 ºC
Vaste stofgehalte : 60 – 65 gew.%, 45 – 50 vol.%

Verpakking : 1 - 2,5 - 10 liter blik. Op aanvraag ook in grootverpakking leverbaar.

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

Houdbaarheid : PRELIN waterverdunbaar blijft minstens 1 jaar houdbaar.
Na opening beperkt houdbaar.

Voorzorgsmaatregelen : bevat lijnolie: Lappen met natte productresten uitgevouwen laten drogen 
om zelfontbranding door broei te voorkomen.
Ook bij de verwerking van watergedragen 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.
Verfproducten buiten bereik van kinderen en dieren bewaren. Verfafval
niet door de gootsteen of het toilet spoelen, maar op de daarvoor
bestemde plaatsen inleveren. Zie voor meer informatie het bijbehorende
veiligheidsinformatieblad.




