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Technische fiche

8158 Saffloerolie

gebruik : binnenshuis

fase : olie-achtig

Toepassingdomein : Saffloerolie is een natuurlijke verhardende olie, die wordt gederiveerd uit zaden
van de houtdistel (carthamus tinctorius). Onder de verhardende oliën is
saffloerolie diegene die het minst vergeelt bij het verouderen.
Deze olie leent zich uitstekend tot het verhogen van de houdbaarheid van
caseïneverf en marmerpoeder.

Samenstelling : Saffloerolie.

Uitstoot: Uitstoot in de lucht binnenshuis: A+ ; volgens de ISO-16000-6/9-norm.

* De informatie is een weergave van de uitstoot in de lucht binnenshuis van
vluchtige stoffen die toxisch kunnen zijn bij inademing, op een schaal gaande van
C (sterke uitstoot) tot A+ (zeer zwakke uitstoot)

Belangrijke opmerking: in het algemeen garandeert de uitstoot van een product, zelfs met vermelding
“A+” noch de samenstelling, noch de natuurlijkheid van een product.

Reiniging gereedschap : Onmiddellijk na gebruik met warm water en Galtane Allesreiniger.

Voorzorgen en opslag : Opmerking: laat doeken en werkkleren plat en in verse lucht drogen om elke
risico van zelfontbranding te vermijden.
Droogresten mogen worden gecomposteerd. Koel, vorstvrij en afgeschermd van
licht bewaren. Let op eventuele allergieën. Natuurlijke verven dienen ook buiten
het bereik van kinderen bewaard te worden.

De producten die wij aanbieden voor specifieke werken worden steeds op verantwoordelijkheid van de gebruiker uitgetest. Het
eindresultaat hangt af van onvoorspelbare factoren. Wij verstrekken ons advies op basis van jarenlange ervaring enkel ter
informatie. Wij hebben geen enkele invloed op de effectieve praktische toepassing van het product door de gebruiker en wij
kunnen in geen geval als aannemer van de uit te voeren werken worden beschouwd. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich enkel
tot de waarde van de geleverde of gebruikte producten. Ons advies stelt ons in geen geval verantwoordelijk en kan geen aanleiding
geven tot gerechtelijke vervolging. Deze technische fiche kan enkel als advies worden beschouwd.

Raadpleeg de veiligheidsfiche.
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