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AURO olie-mengkleuren - 150

AURO – TIB 150

Dichtheid Afhankelijk van de kleur: 0,15 – 1,4 g/cm3 Gevarenklasse: niet van toepassing

Viskositeit Afhankelijk van de kleur: 30 – 80 dPas.

Verdunning Klaar voor gebruik; evt. met AURO ‘citrusverdunner – 191’* verdunbaar.

Verbruik Maximaal: 20% aan enig basisproduct toevoegen. Buiten -in transparante producten- minimaal
10% toevoegen. Bescherming tegen lichtinwerking buiten neemt toe bij hoger pigmentgehalte.

Reiniging gereedschap Direct na gebruik met AURO ‘citrusverdunner - 191’* reinigen.

Opslagstabiliteit Opslagstabiliteit in ongeopende, verpakking ca. 2 jaar. Koel, vorstvrij en droog opslaan.

Verpakkingsmateriaal Blik. Voldoende geleegde blikken kunnen gerecycleerd worden.

Afvalresten Ingedroogde productresten: composteren of als huisvuil aanbieden. Vloeibare resten: EAC-code
200112: aanduiding ‘verf’ (volgens Europese Afvalcommissie).

Veiligheidsaanbevelingen Met dit product verzadigde doeken kunnen spontaan vlam vatten door het gehalte aan
drogende oliën. Daarom in goed afgesloten blik bewaren, doeken glad uitgespreid, af-
zonderlijk uithangen en laten drogen. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Product/Toepassing
Mengkleurpasta op basis van plantaardige oliën met fijngemalen, lichtechte aard- en mineraalpigmenten. Uitsluitend voor het op
kleur brengen van AURO PureSolid-producten (bijv. nrs. 122, 128, 143) en oplosmiddelhoudende AURO producten (bijv. nrs. 120,
121, 126). Niet geschikt voor het op kleur brengen van AURO Aqua-producten, alcoholhoudende AURO producten of om
onvermengd te verwerken.

Samenstelling
Lijnolie (uit regionaal, biologisch landbouwproject), lijn-, ricineen-standolie, aard- en minerale pigmenten en vulstoffen, lecithine,
bentonit, kiezelzuren, citrusolie, alcohol. Bindend is de geldende grondstoffenlijst met alle producten.

Kleur
AURO oliemengkleur voor olieproducten is leverbaar in 8 verschillende kleuren (zie ‘productlijst’).

Applicatie
Product voor gebruik goed oproeren. De wijze van verwerking is afhankelijk van het op kleur gemaakte product (zie betr. TIB).

Droogtijden bij normklimaat (20 °C/ 60% rel. luchtvochtigheid)
Afhankelijk van het op kleur gebrachte AURO product. Opmerking: de droogtijd van het basisproduct wordt vertraagd.

Veiligheidsadviezen en aanwijzingen
- Verwerkingstemperatuur minimaal 12 °C.
- Let tijdens verwerking op voldoende huidbescherming.
- Bij toepassing in grotere ruimten, in verband met het gehalte aan etherische oliën, zorgen voor voldoende ventilatie.



Gebruiksaanwijzingen
AURO olie-mengkleuren – 150

1. GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN

1.1 Op kleur brengen
- Voor het op kleur brengen van alle olieachtige en oplosmiddelhoudende AURO producten; niet toepasbaar in AURO producten

die met alcohol- of water verdund zijn.
- Voor gebruik buiten adviseren wij onze producten in kleur: ‘houtbeits – 160-xx’* en ‘dekverf – 250-xx’*)

1.2 Mengen met basisproducten
- Begin met een kleine hoeveelheid om de juiste kleur en de mate van transparantie/dekking te kunnen beoordelen
-  Doe de gewenste hoeveelheid AURO ‘olie-mengkleur – 150’ in een fust met voldoende inhoud en vermeng dit eerst met

ongeveer dezelfde hoeveelheid van het op kleur te maken basisproduct. Voeg dan de rest van het basisproduct bij en roer.
- Om op een later tijdstip dezelfde kleur na te kunnen maken: noteer de gewichtshoeveelheden pigment(en) en basisproduct(en).

1.3 Opmerkingen
- De maximaal toe te voegen hoeveelheid mengkleur in enig product is maximaal 20%.
- Door toevoeging van mengkleur wordt de droogtijd van het basisproduct dienovereenkomstig vertraagd.
- Bij enkele bijzonder intensieve kleuren begint het pigment reeds vanaf 15% mengkleur in het basisproduct de ondergrond af te

dekken (zet eerst een proef op).

1.4 Aanwijzingen voor gebruik
- Zie de technische informatiebladen van de basisproducten voor verdere verwerking.
- Roer ook tijdens verwerking af en toe goed door.
- Ter voorkoming van een onrustig kleurbeeld in het oppervlak, is het raadzaam om eerst een kleurloze impregnering aan te

brengen, bijv. 120(*, 126(*. De zuigkracht van het hout is dan gelijkmatiger evenals de kleurwerking.
- Daaruit volgt tevens dat er een (zeer) levendige kleurwerking ontstaat, wanneer de eerste impregnering mét olie-mengkleur

wordt aangebracht.

(* Zie betreffende technische informatiebladen (TIB’s)
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