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PRODUCTINFORMATIEBLAD 

 

TENCO FERRO  PRIMER SPRAY 

OMSCHRIJVING Tenco Ferro Primer spray is een universele sneldrogende grondlaag 
met een uitstekende corrosiewering en een hoge dek- en vulkracht. 

TOEPASSING Tenco Ferro Primer spray is te gebruiken op hout, metaal, 
aluminium, glas, steen en diverse kunststoffen.  Tenco Ferro Primer 
spray is goed schuurbaar, hecht goed op poreuze en gladde 

ondergronden en bestand tegen temperaturen tot 110 °C.  

VOORNAAMSTE KENMERKEN  

BASISGEGEVENS  

Vorm Aerosol 

Kleur Roodbruin of Grijs 

Geur Karakteristiek 

Vlampunt ≤ 0°C 

Dichtheid bij 20°C. 0.77 g/cm3 

Oplosbaarheid in water Niet oplosbaar 

Theoretisch rendement   2 – 3 m2 per spuitbus 

Aanbevolen laagdikte 1 á 2 lagen aanbrengen 

Droogtijden  Stofdroog na 30 tot 60 minuten bij 23° C.  
Overschilderbaar na 24 uur bij 23°C. 

Oplosmiddelgehalte OPLOSMIDDELRIJK  Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder 
druk: kan openbarsten bij verhitting. Veroorzaakt huidirritatie. 
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige 

gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd 
houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en 

andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of 
op andere ontstekingsbronnen  

Gehalte aan vaste bestanddelen Ca 18.0% 

GEBRUIKSAANWIJZING Vet, vuil en eventueel roest verwijderen en de niet te behandelen 
delen afdekken. Voor gebruik krachtig schudden tot de kogel in de 
bus hoorbaar is vervolgens nog 2 minuten goed doorschudden, 

daarna eerst een proefstukje spuiten. Bij langdurig gebruik ook 
tijdens het gebruik schudden, aanbrengen in meerdere dunne 

lagen. na gebruik de bus omdraaien en het ventiel schoonspuiten. 

MINIMALE VERWERKINGS 15 °C. 
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TEMPERATUUR 

VERDUNNING Niet van toepassing. Dit product is gebruiksklaar 

GEBRUIKSVOORSCHRIFT Droog en vorstvrij bewaren. Buiten bereik van kinderen houden. Na 

gebruik het ventiel schoonspuiten door de spuitbus op de kop te 
houden. 

Veiligheids- en 

Milieuvoorzorgsmaatregen 

Alvorens te gebruiken het etiket lezen. Verwijderd houden van 

warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere 
ontstekingsbronnen. Niet doorboren of verbranden. Alleen buiten 

of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. 

Hantering en opslag In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar 
houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van 

minimaal 5 ℃ tot maximaal 25 ℃. Halflege bussen overgieten in 
een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.   
Buiten bereik van kinderen houden. 

VERPAKKINGEN Spuitbus van 500 ML 

INFORMATIE www.tenco.nl  
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