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PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO ANTI-REGENDOORSLAG OP WATERBASIS
OMSCHRIJVING

Tenco Anti-regendoorslag is een kleurloos en waterafstotend
preparaat welke regendoorslag bij verticale buitenmuren
voorkomt. Tenco Anti-regendoorslag is op basis van siloxaan.

TOEPASSING

Met Tenco Anti-regendoorslag worden buitenmuren van baksteen
of beton worden uitstekend tegen regendoorslag beschermd. Kan
zonder problemen ook op vochtige muren worden aangebracht.
Dicht eerst de scheuren en naden af en alleen geschikt voor
verticale objecten.

VOORNAAMSTE KENMERKEN

-Gemakkelijk verwerkbaar
-Weervast
-Goed indringingsvermogen
-Overschilderbaar
-Gebruiksklaar geleverd
-Vochtregulerend

BASISGEGEVENS
Vorm

Vloeibaar

Kleur

Kleurloos

Geur

Reukloos

Vlampunt

> 100 °C

Dichtheid bij 20º C.

1 g/cm3

Oplosbaarheid in water

Niet oplosbaar

Theoretisch rendement

4-5 m2 per liter

Droogtijden

Stofdroog na 6 uur bij 18 °C.

Oplosmiddelgehalte

GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDEL EU-grenswaarden voor dit
product (Cat. A/e); 130 g/l. Dit product bevat maximaal 40 g/l VOC

Gehalte aan vaste bestanddelen 11,9%
GEBRUIKSAANWIJZING

Zorg dat de muren schoon en vrij van stof zijn. Eventuele
beschadigde muren of voegen vooraf repareren. Te behandelen
muren mogen enigszins vochtig zijn. Tenco Anti-regendoorslag
aanbrengen op de buitenmuur met een langharige kwast. De muur
royaal insmeren. Voorkom spatten op glas- en schilderwerk. Bij
gebruik van een luchtspuit alleen lage druk verneveling.

MINIMALE VERWERKINGS
TEMPERATUUR

Niet verwerken onder de 5 °C

Met de uitgifte van dit Productinformatieblad zijn voorgaande uitgaven vervallen.
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VERDUNNING

Tenco Anti-regendoorslag wordt gebruiksklaar geleverd.
Gereedschap kan worden gereinigd met water.

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 30 ℃. Buiten bereik van kinderen
houden.

VERPAKKINGEN

1000ml, 5000ml en 25 liter.

INFORMATIE

www.tenco.nl
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