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Productinformatie april 2003

Professionele 100% natuurzuivere 
verdunning van zuivere 
gomterpentijn en citrusolie.

LINOTYN

natuurlijke universele
verfverdunner

Profiel : LINOTYN is een mengsel van zuivere Portugese gomterpentijn en van 
citrusolie. Zuivere gomterpentijn wordt gewonnen uit de afgetapte hars van
pijnbomen en citrusolie wordt gedistilleerd uit de schillen van
citrusvruchten. LINOTYN is een 100% natuurlijk oplos- en
verdunningsmiddel en heeft een aangename (sinaasappel) geur. Door het
grote oplossende vermogen van de terpentijn in combinatie met de
gunstige invloed die citrusolie op de droging van verf heet, is LINOTYN
zuinig en prettig in gebruik. Behalve als verdunner ook zeer goed te
gebruiken als reiniger/verwijderaar voor vervuilde olie en waxlagen. Na
gebruik de olie- of waxlaag herstellen.

Arbo-classificatie : bevat oplosmiddelen. Voldoet voor professioneel gebruik binnen NIET aan 
ARBO.

Toepassing : voor het werk naar behoefte toevoegen aan de verf of lak en voor het 
reinigen van gereedschap of het verwijderen van olie- of waxlagen.

Technische gegevens
Oplosmiddelen : zuivere gomterpentijn en citrusverdunning.
Vlampunt : 33 °C
Dichtheid : 0,85 - 0,87 kg/dm3

Viscositeit : 12 sec. DIN cup 4, bij 20 °C
VOS-gehalte : 855 g/ltr.

Verpakking : 1 - 2,5 liter bussen, in wit en kleur.

Opslag : koel, in goed gesloten verpakking en in een geventileerde ruimte, buiten 
bereik van kinderen en dieren. Ongevoelig voor vorst.

Houdbaarheid : in gesloten verpakking blijft LINOTYN enige jaren houdbaar. Na opening 
beperkt houdbaar.



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 te gaan toepassen.

Leveringsvoorwaarden
Tenzij anders overeengekomen zijn op al onze leveranties, offertes en adviezen van toepassing de Uniforme Verkoop- en Leveringsvoorwaarden voor Verf en Drukinkt,
gedeponeerd ter griffie van de Arrondisementsrechtbank te Amsterdam. Inkoopvoorwaarden van onze afnemers worden door ons niet aanvaard.

© Copyright 1999 *AQUAMARIJN Natuurverven/UP Quality & Environment bv. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, op-
geslagen 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.
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Voorzorgsmaatregelen : bevat gomterpentijn; sinasterpeen.
Ontvlambaar. Schadelijk bij inademing, opname door de mond en
aanraking met de huid. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met
de huid. Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het
aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken. 
Buiten bereik van kinderen en dieren bewaren. Aanraking met de ogen en
de huid vermijden. Afval niet in de gootsteen werpen. Draag geschikte
handschoenen en draag beschermende kleding. In geval van inslikken
onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Uitsluitend
op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Zie voor meer informatie het
bijbehorende veiligheidsinformatieblad.




