WERKWIJZER
Informatie over het behandelen van houten werkbladen, aanrechtbladen, tafels, meubelen en kunstobjecten
met AQUAMARIJN CORCOL of Aquamarijn REVOL. Lees altijd ook de aanwijzingen op de verpakking.

AQUAMARIJN CORCOL
CORCOL is een door Aquamarijn ontwikkelde, volkomen natuurlijke, oplosmiddelvrije olie op basis van o.a. tungolie
en lijnolie, die een uitmuntende bescherming biedt. Lijnolie is de snelst drogende plantaardige olie. Tungolie werd in
vroeger jaren gebruikt om houten scheepsrompen waterdicht te maken en is de meest harde en slijtvaste natuurlijke
olie. Corcol voedt en vult tot diep in de poriën. Door behandeling met CORCOL wordt de ondergrond verstevigd en de
indringing van vocht en vuil voorkomen, zónder dat het materiaal wordt afgesloten. Een met CORCOL behandeld
oppervlak krijgt een warm aspect, wordt mat en stroef en blijft ademen.
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100% natuurlijke samenstelling op basis van herwinbare grondstoffen.
100% oplosmiddelvrij. Waarborgt zowel een schone als een veilige werkomgeving.
100% watervrij. Er is derhalve geen risico van vezelopwerking (opruwing).
Door de samenstelling van CORCOL is één behandeling voldoende om alle poriën volledig te vullen.
Niet filmvormend. Impregneert diep in het hout en beschermt van binnenuit.
Zeer goed water- en alcoholbestendig (DIN 68861-1a). Speeksel- en zweetvast (DIN 53160).
Zeer elastisch; barst en bladdert niet. Dampdiffuus; laat het hout ademen. Niet statisch oplaadbaar.
Mag worden toegepast op oppervlakken die in aanraking komen met levensmiddelen.
Is geschikt voor toepassing op kinderspeelgoed (DIN EN 71-3).

DE EENVOUDIGE VERWERKING VAN CORCOL (het CORCOL abc-tje):
a ) CORCOL dun aanbrengen met b.v. een doek, spons.
Op droogvallende plaatsen zonodig tussentijds wat extra olie aanbrengen.
b ) Na mininaal 20 minuten inwerktijd de olie inwrijven met b.v. een schuursponsje.
Hierdoor dringt de olie nog beter in en wordt het oppervlak gladder en dichter. Een langere inwerktijd
- tot enkele uren - is ook mogelijk. Inwrijven kan dan eventueel achterwege blijven.
c ) Oppervlak goed droogwrijven met schone katoenen doeken.
Olie moet impregneren en mag géén laag vormen. Na het droogwrijven mag het oppervlak niet meer afgeven.
Na 24 - 48 uur is het oppervlak droog; volledige uitharding vergt ca. 10 dagen.
De eerste twee weken behandelde oppervlakken niet afdekken en ook niet nat reinigen.
AQUAMARIJN REVOL
In plaats van Aquamarijn CORCOL kunt u ook Aquamarijn REVOL gebruiken. REVOL is qua samenstelling identiek
aan CORCOL, maar is voor een gemakkelijker verwerking verdund met citrusolie en zuivere gomterpentijn.
Tip: informeer ook naar de vele kleurmogelijkheden met CORCOL.
Zie voor het onderhoud van met Aquamarijn olie behandeld oppervlakken de Aquamarijn Onderhoudswijzer.
CORCOL bevat drogende olie. Materialen met drogende olie kunnen door broei ontbranden: gebruikte doeken
en sponsjes uitgevouwen buiten laten drogen. Eventueel bewaren in een afgesloten blik of onder water.
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