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Oplosmiddelvrije, impregnerende olie.
Volkomen natuurlijke samenstelling.
Hoog rendement en snelle verwerking.
Eén behandeling volstaat.
Zeer duurzaam en vlekbestendig

CORCOL

Impregnerende olie

Profiel : Aquamarijn CORCOL is een uniek mengsel van herwinbare natuurlijke oliën.
CORCOL impregneert, voedt en vult tot diep in de poriën. Bevat uitsluitend zuivere
olie en geen oplosmiddelen. Omdat Corcol de poriën volledig vult - en die ook na
droging volledig gevuld blijven - volstaat één behandeling. CORCOL verstevigt de
ondergrond en voorkomt de indringing van vuil en vocht. Een met CORCOL
behandeld oppervlak blijft ademend en antistatisch en verkrijgt een matte uitstraling.

Toepassing : CORCOL is bestemd voor het impregneren, veredelen en beschermen van parket,
plankenvloeren en andere houten oppervlakken binnenshuis. Kan ook worden
toegepast in combinatie met SOLIM HARDE WAX.

Classificatie : klasse 1

Samenstelling : olie : bevat o.a.  gekookte lijnolie en houtolie (tungolie)
hulpstoffen : etherische olie en kobaltdroger
100% Ful Solid. 100% Oplosmiddelvrij. 100% Watervrij. 100% Natuurlijk.

Eigenschappen
Natte olie Dichtheid : 0,92 - 0,94 kg/dm3

Viscositeit : dun vloeibaar, bij 18o C
Vaste stof : 100 %
VOS-gehalte : 0 g/l

Droge olie mat, antislip en zéér goed bestendig tegen vuil en vocht (geen watervlekken)

Systeemopbouw : één behandeling volstaat.
Olie systeem : oppervlak 1 x behandelen met CORCOL.
Olie/Wax systeem : oppervlak tegelijkertijd of later tevens behandelen met SOLIM HARDE WAX.

Kleuren CORCOL kan worden aangekleurd met KLEURPIGMENT VOOR OLIE, waardoor het
mogelijk is een oppervlak gelijktijdig te oliën en (transparant) te kleuren. Er zijn tien
standaardkleuren leverbaar, die ook onderling kunnen worden gemengd. De normale
verhouding is één blikje pigment op één liter olie. Er kan ook minder pigment worden
toegevoegd. Per liter olie maximaal twee blikjes KLEURPIGMENT bijmengen.

Verwerking
Omstandigheden : niet verwerken bij een (vloer-)temperatuur beneden +10 °C en/of een relatieve

luchtvochtigheid boven 80%. CORCOL heeft om te kunnen drogen zuurstof nodig.
Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen van de olie.

Verdunnen : CORCOL is gebruiksklaar. Beter niet verdunnen, omdat dan de nauwkeurig
afgestemde balans van eigenschappen nadelig kan worden beïnvloed. Uitsluitend
bij toepassing op zeer harde, weinig zuigende ondergronden mag tot maximaal
10% LINOTYN worden toegevoegd. CORCOL mag ook ‘au bain marie’ worden
verwarmd.
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Ondergrond : de ondergrond dient egaal geschuurd te zijn (laatste schuurgang met mono-
schijf machine: korrel 120; bij gebruik van een multischijf machine: korrel 80)
en dient tevens zorgvuldig gestopt, schoon, blijvend droog en vrij van
was, vet en stof te zijn.

Gereedschap : CORCOL kan o.a. worden aangebracht met een olie-/wasverdeler, taskitrekker,
spons, veloursroller, kwast of spaan.

Aanbrengen : volgens het abc-tje. Zie de werkwijzer.
Voldoende olie aanbrengen om de ondergrond te kunnen verzadigen. Niet meer, maar
ook niet minder. Het oppervlak droogwrijven met katoenen doeken (FLOORWIPERS).

Voor industriële applicatie kunt u advies inwinnen.

Droging : droogtijden gelden bij 20°C, 65 % RLV en voldoende toevoer van zuurstof.
beloopbaar : direct (doeken onder schoenen binden)
licht belastbaar : na 24-48 uur
volledig belastbaar : na 7-10 dagen

Rendement : 15 - 30 m2 per liter, afhankelijk van de ondergrond waarop de olie wordt toegepast.

Onderhoud : voor een volledige beschrijving van het onderhoud wordt verwezen naar de
Aquamarijn onderhoudswijzers.

Levervorm : in 1, 5, 10 en 20 liter blikken.

Houdbaarheid : koel, bewaard in goed gesloten, originele verpakking, tenminste houdbaar tot
2 jaar na productiedatum. Na opening beperkt houdbaar.

Meer informatie : http://www.ursapaint.nl

Helpdesk : +31 (0) 255 54 84 43

Transportcode (ADR): geen
Gevarencode (BAGS): geen

In olie gedrenkte lappen onder water bewaren of uitgevouwen laten drogen om mogelijke zelfontbranding door
broei te vermijden. Niet blootstellen aan vuur/hitte. Vermijd contact met de 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 en aanverwante artikelen buiten bereik
van kinderen en dieren houden. Zie voor meer informatie het bijbehorende veiligheidsinformatieblad.




