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Natuurlijke grondverf op basis van lijnolie-standolie.
Houtvoedend en goed vullend voor bijzonder goede hechting.
Eigenschappen
- Soepel te verwerken
- Uitstekende hechtkracht
- Onovertroffen houtvoedende eigenschappen
- Blijvend elastisch
Profiel
PRELIN is een soepel te verwerken grondverf voor buiten en
binnen. De grondverf kenmerkt zich door een uitstekende
hechtkracht (ook op oude gereinigde en matgeschuurde
synthetische verven) en goede kantendekking. PRELIN heeft
door zijn lijnolie-standolie onovertroffen houtverzorgende
eigenschappen. De verf onderscheid zich door een prima vloei
en een goede vulling. PRELIN kan desgewenst prima met
puimsteen worden ingeschuurd. De droge verflaag is goed
schuurbaar en blijft duurzaam elastisch (eigenschap van de
lijnolie-standolie).

Samenstelling
Ons verflab is voortdurend op zoek naar de minst schadelijke en
meest effectieve grondstoffen. Op moment van publicatie geldt:
PRELIN WIT bevat minimaal 80% natuurlijke grondstoffen.
(water, herwinbare plantaardige stoffen en minerale stoffen)
Bindmiddel
Pigment
Vulstof
Hulpstof

Verdunning

: Lijnolie-Standolie
: Titaanwit
: Krijt (Calciumcarbonaat), amorfe Kwarts
: Ca-Co-Zr-droger, Organische Stikstofverbinding,
Bentoniet klei, Vet-alcoholsulfaat, Sojalecithine,
Alifatische koolwaterstof
: Gomterpentijn

Verpakking

1, 2½ en 5 liter blik

Rendement

10 – 12 m2/liter, afhankelijk van de
ondergrond

Stofdroog

ca. 5 uur

Overschilderbaar

na 16 uur

Dichtheid

ca. 1,6 kg/liter

Glans

mat

Vaste-stofgehalte

ca. 80 %-gew, ca. 65 %-vol

VOS-gehalte

< 289 g/l

Houdbaarheid

In gesloten verpakking minimaal 2 jaar
houdbaar. Na opening beperkt
houdbaar.

Bovenstaande technische specificaties gelden voor PRELIN WIT.
Voor diverse kleuren kunnen afwijkingen gelden.
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Ondergrond
De ondergrond dient draagkrachtig, schoon, droog en vetvrij te
zijn. Niet verwerken bij een temperatuur lager dan +5 °C en/of
een relatieve luchtvochtigheid die hoger is dan 80%. Ook moet
de ondergrond-temperatuur ten minste 3°C boven het
dauwpunt liggen.
Nieuw werk : Niet verwerken op hout met een
houtvochtgehalte hoger dan 18%. Scherpe kanten afronden.
Bestaand werk : loszittende, gebarsten of gebladderde lagen
verwijderen. Goed ontvetten met een daartoe geëigend middel,
naspoelen met schoon water en goed mat schuren. Kale
plekken behandelen als bij nieuw werk.
Gereedschap
Met kwast, roller of spuit. Voor aandrogen reinigen met
LINOTYN Verfverdunner of GOMTERPENTIJN. Handen wassen
met water en zeep.
Applicatie
- Als grondverf voor buiten en binnen (alleen voor particuliere
verwerkers), op nieuw en kaal geschuurd hout of
voorbehandeld metaal. Af te werken met watergedragen of
oplosmiddelhoudende AQUAMARYN producten.
PRELIN hecht uitstekend op de meeste intacte, oude
alkyd- en lijnolie verflagen. Veelal is 1 laag voldoende
- Voor en tijdens verwerking regelmatig goed oproeren.
Zo nodig verdunnen met LINOTYN Verfverdunner of
GOMTERPENTIJN. Bij het gebruik van meerdere verpakkingen
voor gebruik mengen om verschillen in tint te voorkomen.
- Tussen de lagen mat schuren met fijn schuurpapier. Op kaal
hout de 1e laag eventueel wat sterker verdunnen.
Een natte laag van 80 ų dikte geeft een droge laag van 50 ų.
Omstandigheden
Niet verwerken bij een temperatuur lager dan +5 °C en/of een
relatieve luchtvochtigheid die hoger is dan 80%. Ook moet de
ondergrond-temperatuur ten minste 3°C boven het dauwpunt
liggen.
Droging
Stofdroog
Kleefvrij
Schuurbaar

na ca. 5 uur
na ca. 10 - 12 uur
na ca. 16 uur

Droogtijden gelden bij 20°C, 65 % RLV, normale laagdikte en
voldoende ventilatie. Een lagere temperatuur en/of hogere RLV
vertraagt de droogtijd. Overschilderbaar na 24 uur.
Bij spuitverwerking kan de tweede laag na ca. 12 uur

aangebracht worden. Onder ongunstiger omstandigheden
rekening houden met langere droogtijden.
Rendement
10 -12 m2/liter, afhankelijk van de ondergrond. Het rendement
kan, afhankelijk van de ondergrond en de applicatiemethode,
afwijken.
Levervorm
Wit. In 1, 2½ en 5 liter blikken.
Opslag/transport
Koel bewaard in goed gesloten originele verpakking in een
geventileerde ruimte. Na opening beperkt houdbaar.
Ongevoelig voor vorst.
Veiligheid
Product bevat drogende olie. Doeken e.d. met drogende olie
kunnen door broei ontbranden: uitgevouwen laten drogen of
onder water bewaren.
Ontvlambaar. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen
gebruiken. Draag geschikte handschoenen en beschermende
kleding. Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale
instructies/veiligheidskaart. Deze stof en de verpakking op veilige
wijze afvoeren. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bevat
plantaardige Terpentijnolie. Kan overgevoeligheid veroorzaken
bij contact met de huid. Schadelijk voor in het water levende
organismen; kan in het aquatisch milieu op de lange termijn
schadelijke effecten veroorzaken. EU-grenswaarde voor dit
product (cat. A/d) is: 300 g/l. Dit product bevat max. 289 g/l VOS.
Zie voor meer informatie het bijbehorende
veiligheidsinformatieblad.
Meer informatie
www.ursapaint.nl - www.aquamaryn.nl
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