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PRODUCTINFORMATIEBLAD 

 

TENCO ANTIRUST COMPOUND VAST 

OMSCHRIJVING Tenco Antirust compound vast is een roestwerend product op basis 
van natuurlijke vetten en paraffinische componenten. Tenco 
Antirust compound vast verlengt de levensduur van staal en zorgt 
er voor dat bestaande roest niet uit kan uitbreiden.  
 
Tenco Antirust compound vast is een waterbestendige niet 
hardende deklaag en is zowel te gebruiken in de open lucht als in 
afgesloten ruimtes. Dit product kan gebruikt worden op alle stalen 
onderdelen van een boot of schip zoals de scheepswand, onder de 
buikdenning en op stalen spanten. 

TOEPASSING Tenco Antirust compound vast kan zowel op blank metaal als over 
door roest aangetast metaal aangebracht worden om verdere 
aantasting te voorkomen en daardoor de levensduur te verlengen. 
Kan op alle stalen onderdelen van een schip aangebracht worden 
zowel in afgesloten ruimtes als in de buitenlucht.  

VOORNAAMSTE KENMERKEN -kan gebruikt worden over bestaande roest 
-stopt de uitbreiding van roest 
-verlengt de levensduur van staal en ijzer 
-geeft een waterbestendige niet hardende deklaag 
-vermengbaar met verf max 5 á 10% 
-ook in de openlucht te gebruiken 
-makkelijk te verwerken 

BASISGEGEVENS  

Vorm Vloeibaar 

Kleur Donkerbruin 

Geur Karakteristiek 

Vlampunt 73 °C 

Dichtheid bij 20º C. 0,9 g/cm³ 

Oplosbaarheid in water Niet oplosbaar 

Theoretisch rendement   3-4 m² per liter 

Droogtijden  Niet van toepassing 

Oplosmiddelgehalte EU-grenswaarden voor dit product (cat A/i): 500 g/l. Dit product 
bevat max. 170 g/l VOC. 

Gehalte aan vaste bestanddelen 75,0 % 
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GEBRUIKSAANWIJZING Zorg dat de ondergrond droog is en vrij is van vuil en losse roest. 
Aanbrengen met een borstel of kwast. Kan vermengd worden met 
5 tot 10% verf. 

MINIMALE VERWERKINGS 
TEMPERATUUR 

Minimaal 5 °C 

VERDUNNING Tenco Antirust compound vast is gebruiksklaar. Tenco Antirust 
compound vast kan met terpentine worden verwijderd. 
Gereedschap met terpentine schoonmaken. 

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. 

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 ℃. Buiten bereik van kinderen 
houden. 

VERPAKKINGEN 5000 ml, 10 liter en 25 liter. 

INFORMATIE www.tenco.nl  

 

http://www.tenco.nl/

