
ontwikkeld en geproduceerd door:

Ursa Paint
Postbus 176  
1970 AD IJmuiden

Tel.:  0255 54 84 48
Fax: 0255 54 84 45
E-mail: info@ursapaint.nl

www.ursapaint.nl
www.aquamarijn.com
 

   iproductinformatie 
 
 
 
 
 

 

 
Kan  

 
Kan 

 
kan  

 

 
Kan  

 

 
Kan  

 

 
kan  

 

 
 
Kan  
Kan  

Samenstelling 

Bevat lijnolie, tungolie, andere (essentiële) plantaardige oliën, carnaubawas, 
colofoniumhars, kiezelzuur, aromaatvrije verdunner, Co/Zr/Ca/Mn 
droogmiddel.  
 
Bevat geen biociden of schadelijke conserveringsmiddelen.  
 
Sommige mensen reageren allergisch op etherische oliën.  
Daarom wordt door Aquamarijn in dit consumentenproduct in plaats van 
natuurlijke verdunners een relatief weinig schadelijke aromaatvrije 
synthetische verdunner gebruikt. 

Nieuw werk: 
Twee ragdunne lagen Aquamarijn Waxol 60 aanbrengen. Ook een systeem 
van 1 laag Corcol of Revol en na 16-24 uur 1 laag Waxol 60 is mogelijk. 
 
Bestaand werk: 
Eén ragdunne laag WAXOL 60 aanbrengen. 
Ondergrond eerst grondig ontvetten en lichtjes aanschuren. 

De perfecte dhz hardwax-olie 
 

• Premium kwaliteit hardwax-hars-olie combinatie 
• Vormt een taaie, dichte, duurzame beschermlaag 
• Zeer elastisch; barst en bladdert niet 
• Water- en alcoholbestendig 
• Speeksel- en zweetvast 
• Geschikt voor kinderspeelgoed 
 

Systeemopbouw 

Eigenschappen 

Toepassing 

Profiel 

Zeer geschikt voor zowel de eerste behandeling van nog onbehandelde 
oppervlakken als voor het onderhoud van eerder met Waxol behandelde 
oppervlakken. Toepasbaar op o.a. parket- en plankenvloeren, meubelen, 
tafels, werkbladen, etc.  

Nat: 
Dichtheid : 0,91  kg/dm3 ISO 2811
Viscositeit : 30 sec DIN 53211 - Cup 4, 20 °C
Vlampunt : 57 °C DIN 53213
Gehalte vaste stof : 50 %  EN ISO 3251 (gewicht)
Gehalte VOS : 455 g/l Voldoet NIET aan ARBO NL
 
Droog: 
Water- en alcoholbestendig DIN 68861 - deel 1A
Speeksel- en zweetvast DIN 53160
Geschikt voor kinderspeelgoed DIN EN 71-3
 
Polymeriseert door opname van zuurstof tot een taaie, dichte beschermlaag.
Zeer elastisch; barst en bladdert niet. Niet statisch oplaadbaar.
 

Aquamarijn Waxol 60 is een speciale combinatie van natuurlijke harsen,
wassen en oliën die zorgen voor een duurzame, bestendige en blijvend 
elastische bescherming. Waxol 60 impregneert in het hout en vormt 
tegelijkertijd een taaie, dichte beschermlaag. Waxol 60 is makkelijk 
verwerkbaar, reukarm en snel drogend. Geschikt voor toepassing door 
doe-het-zelvers: er zijn geen machines of speciale gereedschappen nodig. 

verpakking: 1 Liter, blik

rendement: ca 30 m2 per liter per laag

droging  8-12 uur. 
(bij 20 °C, 65% RLV) 

houdbaar: 24 Maanden, mits goed 
afgesloten en koel bewaard. 

 

WAXOL 60 BASIS + ONDERHOUDSHARDWAXOLIE 
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_______________________________________________________________________________ 
 
Versie: 08.1 
 
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 toe te passen.  
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.  © 1938 - 2008 Aquamarijn Natuurverf \ U.P. 
Quality & Environment BV. Alle rechten voorbehouden. 
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Ondergrond: 
 
 
 
Gereedschap: 
 
 
 
Applicatie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omstandigheden: 
 

bij de 1e behandeling dient het hout egaal geschuurd te zijn en verder uiteraard schoon, droog en vrij 
van was, vet en houtstof. Bij een onderhoudsbehandeling het oppervlak zo nodig vooraf grondig reinigen 
met Clien-S en lichtjes aanschuren. 
 
Waxol 60 wordt bij voorkeur aangebracht met een fijne moltopren of velours verfroller. Ook een 
spaan, een brede kwast of een taski trekker zijn geschikte verdelers. Gereedschap kan worden gereinigd 
met Linotyn. 
 
Waxol 60 altijd ZEER DUN AANBRENGEN. 
 
1e behandeling  
Product eerst oproeren. Verdeel Waxol 60 zéér dun en gelijkmatig en rol grondig uit in de richting 
van de houtnerf. Door enige druk op de verdeler uit te oefenen worden een te dikke laag en 
onregelmatigheden voorkomen. Bij toepassing van gekleurde Waxol 60 de eerste laag met een dun 
padje in het hout masseren en overtollig product weghalen met een doek. Als eerste laag kan ook 
Corcol, Revol of Waxol 100 worden gebruikt. De volgende dag kan een tweede laag Waxol 60 worden 
aangebracht. Indien nodig mag het oppervlak lichtjes worden aangeschuurd (niet vergeten het stof te 
verwijderen). De tweede laag Waxol 60 niet aankleuren.  
 
Onderhoudsbehandeling  
- Bij kleinere oppervlakken wat Waxol 60 op de vloer of op een doek sprenkelen en met een doek 
inwrijven.  
- Bij grotere oppervlakken kan Waxol 60 ook eenvoudig en met weinig inspanning worden aangebracht 
met een fijne moltopren of velours verfroller 
- Na gebruik van Waxol 60 het oppervlak goed laten drogen (minstens 12 uur) alvorens de vloer weer 
te belopen. Na gebruik van Waxol 60 de eerste dagen de vloer alleen droog reinigen.  
 
niet verwerken bij een (vloer-) temperatuur lager dan +5 °C en/of een relatieve luchtvochtigheid die 
hoger is dan 80%. Product droogt in een reactie aan zuurstof. Zorg daarom voor voldoende ventilatie. 

1 Liter  :  Blank - Artikelnummer 2710313.

Met de daarvoor bestemde Aquamarijn onderhoudsproducten. Zie de onderhoudswijzer.

Koel, bewaard in goed gesloten, originele verpakking, tenminste houdbaar tot 2 jaar na productiedatum.  

Niet blootstellen aan vuur/hitte. Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden. Contact met ogen en huid vermijden. 
Restanten niet door de gootsteen afvoeren, maar op daarvoor bestemde plaatsen inleveren. Meer veiligheidsinformatie dan 
vermeld staat op het etiket, kunt u ontlenen aan het Veiligheidsinformatieblad (VIB). Gebruikte lappen, sponsen, pads e.d. onder 
water bewaren of uitgevouwen laten drogen om mogelijke zelfontbranding door broei te vermijden. 

Afhankelijk van ondergrond en applicatiemethode ca. 30 m2 per liter per laag.

In het algemeen droog en licht belastbaar na ca. 8-12 uur. Tweede laag : na 16-24 uur (na 24 uur altijd eerst lichtjes 
tussenschuren) Licht belastbaar : na weer 8-12 uur. Volledig belastbaar : na 7-14 dagen Volledige uitharding en optimale 
weerstand na ca. 10 dagen.  
Droogtijden gelden bij 20 °C, 65% RLV, normale laagdikte en voldoende ventilatie. Een lagere temperatuur en/of hogere RLV 
vertraagt de droogtijd. Een verse laag de eerste paar dagen niet afdekken en niet vochtig reinigen. Vocht gelijk opnemen.

Opslag / Transport 

Rendement 

Veiligheid 

Levervorm 

Onderhoud 

Droging 

Verwerking  


