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PRODUCTINFORMATIEBLAD 

 

TENCO RANDSEALER 

OMSCHRIJVING Tenco Randsealer is een transparante kleurloze coating op 
waterbasis voor het afdichten en verduurzamen van kopse kanten 
en zaagkanten van plaatmaterialen. Het is waterafstotend en heeft 
een hoog afdichtend vermogen.  

Tenco Randsealer is na droging overschilderbaar met dekkende 
verfsystemen op terpentinebasis en met transparante/dekkende 
verfsystemen op waterbasis. Tenco Randsealer verlengt de 
levensduur van hout. Het product is kleurloos en daardoor ook 
uitermate geschikt voor afwerking met een transparante beits op 
waterbasis. Door het waterwerende karakter wordt de vorming van 
schimmels beperkt. 

TOEPASSING Tenco Randsealer wordt gebruikt voor de kopse kanten en 
zaagkanten van plaatmaterialen. 

VOORNAAMSTE KENMERKEN - Gemakkelijk verwerkbaar 
- Overschilderbaar waterbasis: dekkend en transparant 
- Overschilderbaar terpentinebasis: dekkend 
- Bevordert de hechting van de afwerklaag 
- Sneldrogend 

BASISGEGEVENS  

Vorm Vloeibaar 

Kleur Kleurloos 

Geur Karakteristiek 

Vlampunt Niet van toepassing 

Dichtheid bij 20 ℃ 1,02 kg/l 

Oplosbaarheid in water Oplosbaar 

Theoretisch rendement   12 - 15 m²/l afhankelijk van de ondergrond. 

Droogtijden  Stofdroog na 2 uur bij 18 ℃.  
Overschilderbaar na 16 uur bij 18 ℃ 

Oplosmiddelgehalte GEEN TOT WEINIG OPLOSMIDDEL EU-grenswaarden voor dit 
product (Cat. A/i); 140 g/l. Dit product bevat maximaal 10 g/l VOC. 

Gehalte aan vaste bestanddelen N.V.T. 

GEBRUIKSAANWIJZING Nieuw hout moet droog, schoon en vetvrij zijn. Tenco Randsealer 
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met een langharige kwast in een dunne gelijkmatige laag 
opbrengen. Voor optimale werking tenminste twee lagen 
aanbrengen.  
Voor en tijdens gebruik goed roeren, verwerking mag niet in de 
volle zon of beneden de 10 °C. 

VERWERKINGS TEMPERATUUR Minimaal 10 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve 
luchtvochtigheid. 

VERDUNNING Tenco Randsealer is gebruiksklaar.  
Gereedschap reinigen met water. 

GEBRUIKSVOORSCHRIFT  

Veiligheids- en 
Milieuvoorzorgsmaatregelen 

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn 
op de verwerkingsfase van dit product en informatie over de 
behandeling 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 ℃. Halflege bussen overgieten in 
een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. 
Buiten bereik van kinderen houden. 

VERPAKKINGEN 250 ml en 750 ml 

INFORMATIE www.tenco.nl  
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