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PRODUCTINFORMATIEBLAD 

 

TENCO VLOEIBAAR ZINK 

OMSCHRIJVING Tenco Vloeibaar Zink is een twee componenten oplosmiddelvrije en 
blijvend elastische naadloze polyurethaancoating ter bescherming 
van metalen daken en zinken goten. Vormt na uitharding een 
volledig glad, slijtvast en reflecterend oppervlak welke ongevoelig is 
voor UV-straling en andere milieu-invloeden (zuurbestendig) 

TOEPASSING Tenco Vloeibaar Zink wordt gebruikt voor het duurzaam 
beschermen en herstellen van oude metalen daken en goten die 
door corrosie en zure regen zijn aangetast, preventief  beschermen 
van nieuwe metalen ondergronden. 

VOORNAAMSTE KENMERKEN - te gebruiken op staal, zink en andere metalen 
- slijtvast 
- naadloos 
- reflecterend 
- ongevoelig voor UV-straling en andere milieu0invloeden 

BASISGEGEVENS  

Vorm Vloeibaar 

Kleur Zilverkleurig 

Geur Naar aromatische oplosmiddelen 

Kookpunt 132 ℃ 

Vlampunt 120 ℃ 

Dampspanning bij 20 ℃ Niet bepaald 

Dichtheid bij 20 ℃ 1,34 g/cm3 

Oplosbaarheid in water Niet oplosbaar 

Viscositeit Niet bepaald 

Theoretisch rendement   1,5 kg voor circa 2,5 m2 (circa 8 meter bij een goot van 30 cm 
breed) 

Droogtijden  Regenvast na 3 uur bij 18 ℃. Beloopbaar na 24 uur bij 18 °C. 

Oplosmiddelgehalte GEEN/ZEER WEINIG OPLOSMIDDEL EU-grenswaarde voor dit 
product  (Cat. A/i): 500 g/l. Dit product bevat max 100 g/l VOS. 

Gehalte aan vaste bestanddelen 50,0% 

GEBRUIKSAANWIJZING Verwerking: ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te 
zijn, geoxideerde gedeelten opruwen met een staalborstel, nieuwe 



   Uitgave: Mei 2018 

Met de uitgifte van dit Productinformatieblad zijn voorgaande uitgaven vervallen.  

ondergronden ontvetten met aceton, zichtbare perforaties dichten 
met afplaktape om wegvloeien te voorkomen, scheuren 
verstevigen met glasvlies tussen twee lagen zinkrenovatie, 
component A en B in de bus mengen en in één keer de coating 
uitgieten op de voorbehandelde ondergrond en verdelen met een 
kwast, zodat een zelf nivellerende laag wordt gevormd. 1 laag 
volstaat. 

MINIMALE VERWERKINGS 
TEMPERATUUR 

Min. 10 ℃ bij 80% RV  
 

VERDUNNING Tenco Vloeibaar Zink niet verdunnen. Gereedschap direct na 
gebruik reinigen met thinner. 

GEBRUIKSVOORSCHRIFT  

Veiligheids- en 
Milieuvoorzorgsmaatregen 

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 en het VeiligheidsInformatieBlad. 

Hantering en opslag In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een 
temperatuur van 10 ℃ tot 25 ℃. Halflege bussen overgieten in een 
kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. 

VERPAKKINGEN 1,5 kg 

 


