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PRODUCTINFORMATIEBLAD 

TENCO IJZERMENIE 

OMSCHRIJVING Tenco IJzermenie is een roodbruine roestwerende grondverf die 
speciaal toegepast wordt als er met donkere kleur wordt afgelakt.  
Tenco IJzermenie is met name bedoelt voor staalconstructies, 
hekwerken en machines om corrosie en roestvorming tegen te 
gaan. Naast corrosiewering sluit de ijzer menie het object goed af. 
Waarna er metaallak of alkyd aflak aangebracht kan worden. 

TOEPASSING Op metaal: bescherming tegen roestvorming 
Op hout: afsluitende laag tegen vocht voor niet-dagziend hout 

VOORNAAMSTE KENMERKEN - Roestwerend 
- Goed verwerkbaar 
- Waterafstotend 
- Afsluitende laag 
- Sneldrogend 

BASISGEGEVENS  

Vorm Vloeibaar 

Kleur Roodbruin 

Geur Oplosmiddelachtig 

Vlampunt 63 ℃ 

Dichtheid bij 20 ℃ 1,33 kg/l 

Oplosbaarheid in water Niet oplosbaar 

Theoretisch rendement   Glad ijzer/staal of eerder gecoat glad hout: 11 - 13 m2 per liter 
Vers, ruw onbewerkt hout: 8 - 10 m2 per liter 

Droogtijden  Stofdroog na  6 uur bij 18 ℃.  
Overschilderbaar na 24 uur bij 18 °C 

Oplosmiddelgehalte EU-grenswaarden voor dit product (cat A/i): 500 g/l.  
Dit product bevat maximaal 500 g/l VOC. 

Gehalte aan vaste bestanddelen ≥70% 

GEBRUIKSAANWIJZING Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Loszittend roest 
verwijderen. Aanbrengen met een langharige kwast of verfroller. 
Op onbehandeld ijzerwerk in het algemeen twee lagen 
aanbrengen.  Voor en tijdens gebruik goed roeren, verwerking mag 
niet in de volle zon of beneden de 10 °C. 

VERWERKINGS TEMPERATUUR Op hout: Minimaal 8 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve 
luchtvochtigheid.  
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Op staal: Minimaal 10 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve 
luchtvochtigheid. 

VERDUNNING Terpentine, tevens te gebruiken voor het reinigen van kwasten en 
gereedschap. 

GEBRUIKSVOORSCHRIFT  

Veiligheids- en 
Milieuvoorzorgsmaatregelen 

VOLDOET VOOR PROFFESSIONEEL GEBRUIK BINNEN NIET AAN 
ARBO  Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van 
toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en 
informatie over de behadeling van verfrestanten en afval, verwijzen 
wij u naar de verpakking van dit product. 

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 ℃. beschermen het product tegen 
hitte. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt 
velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen 
houden. 

VERPAKKINGEN 250 ml, 750 ml, 2500 ml en 5000 ml. 

INFORMATIE www.tenco.nl  
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