AURO natuurharsolie mengkleuren nr. 150

Technisch merkblad

Product / gebruik
Aankleurpasta op basis van plantaardige oliën, met gezeefde, kleurechte aard-, en mineraalkleuren. Uitsluitend voor het aankleuren
van AURO PurSolid producten (Bijv. nr. 123, nr. 125, nr. 143) of oplosmiddelhoudende AURO producten (Bijv. nr. 121, nr. 126). Niet
geschikt voor het aankleuren van AURO aqua-producten, in alcohol oplosbare producten en als verflaag.
Samenstelling
Lijnolie, minerale pigmenten, lecithine, kiezelzuren, citrusolie. Natuurverven zijn niet reuk- of emissievrij, let op mogelijke allergieën.
Volledige actuele declaraties op www.auro.de
Kleur
AURO natuurharsolie mengkleuren zijn leverbaar in 8 verschillende standaard kleuren.
Aanbrengen
Product voor gebruik goed doorroeren. Afhankelijk van het basisproduct waarin het gebruikt wordt.
Droogtijd bij normklimaat (23 °C/ 50% rel. luchtvochtigheid)
Droogtijd is afhankelijk van het basisproduct waarin het gebruikt wordt.
De droging van het basisproduct wordt iets vertraagd door toevoeging van de kleur.

Dichtheid
Viscositeit
Verdunning
Verbruik
Gereedschapreiniging
Opslag
Verpakkingsmateriaal
Afval
Let op!

Afhankelijk van de kleur: 1,15 - 1,40
Gevarenklasse: N.v.t.
g/cm³
Afhankelijk van de kleur: 30 - 80 dPas.
Gebruiksklaar, eventueel met AURO citrusolie nr. 191*
Maximale toevoeging aan basisproduct ca. 20%. Minimale toevoeging voor buiten: 10%.
Het lichtbeschermende effect neemt toe met de toegevoegde hoeveelheid kleur.
Gereedschap direct na gebruik goed uitstrijken en met AURO citrusolie nr. 191*
schoonmaken. Daarna grondig wassen in water met AURO vloeibare zeep nr. 411*.
Koel, vorstvrij, droog in goed gesloten originele verpakking bij 18 °C : 24 maanden. Buiten
bereik van kinderen bewaren.
Blik: Uitsluitend lege droge verpakkingen recyclen.
Ingedroogde productresten composteren of bij het huisvuil weggooien. Vloeibare resten:
EAK-code 200112, EAK-betekenis: Verf.
Bij gebruikte doeken is er gevaar voor zelfontbranding door drogende olie, daarom altijd
uitgespreid laten drogen of in een goed gesloten blik bewaren. Buiten bereik van kinderen
bewaren. Oplosmiddelhoudend, kan longschade veroorzaken na verslikken! Let bij
verwerking op voldoende huidbescherming. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen
gebruiken. Niet in de riolering laten lopen! GISCODE Ö 20+, oplosmiddelarm,
butanonoxime-vrije olie/was. Veiligheids-, en technische infobladen goed doorlezen.

Belangrijk
- Bij verwerking zorgen voor huidbescherming en ventilatie.
- Bij grote oppervlakken vanwege het hoge gehalte aan etherische oliën, intensief luchten/ventileren.

.

Technische aanbeveling voor verwerking
AURO natuurharsolie mengkleuren nr. 150
1. GEBRUIK

1.1 Aankleuren
- Voor het aankleuren van alle olieachtige en oplosmiddelhoudende AURO producten, niet voor alcohol-, of wateroplosbare
producten.
- Voor gebruik buiten adviseren wij de reeds op kleur gemaakte beitsen van AURO.
1.2 Het mengen met het basisproduct
- Voer eerst met kleine beetjes een test uit om de gewenste kleur en dekking vast te stellen.
- Neem een hoeveelheid mengkleur en meng hierbij ongeveer dezelfde hoeveelheid basisproduct. Daarna aanvullen met de rest van
het basisproduct.
- Bij het op kleur brengen van basisproducten, de verhouding van kleur en product goed onthouden om eventueel dezelfde kleur na te
kunnen maken.
1.3 Aanbevolen hoeveelheid
- maximaal 20% mengkleur bij het basisproduct.
- Door het toevoegen van mengkleur wordt de droging van het basisproduct vertraagd.
- Bij sommige, vooral intense kleuren kan de mengkleur bij toevoeging van 15% dekkend gaan werken, doe daarom altijd eerst een
test.
1.4 Verwerking
- Kijk hiervoor bij de desbetreffende basisproducten.
- Voor en tijdens verwerking goed doorroeren.
- Als de oppervlakte eerst behandeld wordt met een olie zonder kleur (bijv. AURO nr.121 universeel impregneerolie) wordt de
afwerking met kleur daarna egaler.
- Als de oppervlakte gelijk met kleur behandeld wordt, dan is het beeld levendiger.
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