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Productinformatie oktober 2001

Natuurlijke vloeibare was.
Volkomen vrij van oplosmiddelen.

CRELIM

Afwerkwas

Profiel : CRELIM is een combinatie van natuurlijke, harde en houtvoedende
wassoorten. CRELIM beschermt en verzorgt hout zoals dat in de natuur
gebruikelijk is. De was geeft een mooie zijdeachtige gloed aan de
ondergrond.

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

Toepassing : afwerkwas voor meubels, fijn timmer- en houtsnijwerk en houten vloeren,
van een voorbehandeling van AQUAMARIJN REVOL onderhoudsolie,
AQUAMARIJN LASULIN houtlazuur, AQUAMARIJN CORCOL vloerolie
of AQUAMARIJN BALIM olie-wasbalsem. Tevens voor het opnieuw in de
was zetten en bijwerken van bestaande SOLIM waslagen. Bijvoorbeeld
oppervlakken die behandeld zijn met bijen- of antiekwas. Op geborstelde
houten vloeren alleen zeer dun toepassen.

Eigenschappen droge laag
Glans : zijdeglans

Systeemopbouw : CRELIM is een combinatie van natuurlijke harde en houtvoedende
wassoorten. CRELIM beschermt en verzorgt hout zoals dat in de natuur
gebruikelijk is. De was geeft een mooie zijdeachtige gloed aan de
ondergrond.

Verwerking
Voorwaarden : niet verwerken bij een temperatuur lager dan +10 °C en/of een relatieve

luchtvochtigheid die hoger is dan 80%.

Aanbrengen : goed schudden. Dun aanbrengen met een vochtige doek en nadat het
water verdampt is (15 – 30 minuten) goed uitboenen. Grote
vloeroppervlakken uitboenen met een boenmachine met witte pad.

Ondergrond : de ondergrond dient draagkrachtig, schoon, droog en vetvrij te zijn. Om
de ergste zuiging van onbehandeld hout op te heffen het oppervlak
voorbehandelen met AQUAMARIJN REVOL onderhoudsolie,
AQUAMARIJN CORCOL vloerolie, AQUAMARIJN OLIE-WASBALSEM of
AQUAMARIJN LASULIN houtlazuur blank of gekleurd. Indien nodig licht
schuren na de houtlazuur.

Gereedschap : voor aandrogen met lauw water en (lijnolie-)zeep reinigen. Eventueel
naspoelen met wat gomterpentijn.



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 NatuurverfUP 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.

CRELIM n urs 0 Blad 2 van 2

Verdunning : de was is gebruiksklaar.

Rendement : 20-25 m2/liter, sterk afhankelijk van de ondergrond.

Droging (bij 20 °C, 65% RLV)
: na uitwrijven is de was droog.

Technische gegevens
Wassoorten : bijen- en carnaubawas geëmulgeerd in water
Oplosmiddel : water
Transportcode : ADR:geen
Gevarencode : BAGS:geen
Glansgraad : satijnglans
Dichtheid : 0,99 – 1,00 kg/dm3

Viscositeit : dun vloeibaar, bij 18°C
Reinigbaarheid : uitstekend

Onderhoud : gemorste koffie- en wijnvlekken zo snel mogelijk verwijderen. de
ondergrond regelmatig opboenen. Wekelijks stofvrij maken en reinigen
met een in warm water met AQUAMARIJN CLIEN-R oppervlakte reiniger
(¼ tot ½ kopje op 5 liter water) uitgewrongen vochtige dweil of vloermop.
Om gebruikskrasjes weg te werken en om de waslaag aan te vullen
regelmatig de ondergrond behandelen met AQUAMARIJN REVILIM
verzorgende wasreiniger. Sterk vervuilde oppervlakken reinigen met
AQUAMARIJN CLIEN-S speciaalreiniger. Zie verder het informatieblad:
Onderhoudswijzer Aquamarijn olievloeren en Onderhoudswijzer
Aquamarijn wasvloeren

Verpakking : 200 ml flacons, 1 en 5 liter cans

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

Houdbaarheid : de was blijft minimaal één jaar houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

Voorzorgsmaatregelen : ook bij de verwerking van waterverdunbare 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. Verfafval
niet door de gootsteen of het toilet spoelen, maar op de daarvoor
bestemde plaatsen inleveren. Zie voor meer informatie het bijbehorende
veiligheidsinformatieblad.




