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PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO BANKIRAIOLIE OP WATERBASIS BLANK
OMSCHRIJVING

Tenco Bangkiraiolie is speciaal bestemd voor het behandelen van
objecten van Bangkirai, zoals tuinvlonders, schuttingen, bruggen
enz. Biedt een uitstekende bescherming, dringt diep in het hout,
voorkomt vergrijzing en accentueert de houtnerf.
Tenco Bangkiraiolie is samengesteld uit hoogwaardige oliën
geëmulgeerd in water, is oplosmiddelvrij dus minder belastend
voor het milieu.

TOEPASSING

Tenco Bangkiraiolie is een onderhoudsmiddel voor Bangkirai in en
rondom de tuin. Het verzorgt het hout en voorkomt vergrijzing.

VOORNAAMSTE KENMERKEN

-Snelle droging
-Niet vergelend
-Eenvoudige verwerking
-Minder belastend voor het milieu
-Reukarm
-Voorkomt vergrijzing
-Accentueert de houtstructuur

BASISGEGEVENS
Vorm

Vloeibaar

Kleur

Blank

Geur

Karakteristiek

Vlampunt

> 100 °C

Dichtheid bij 20º C.

1 g/cm3

Oplosbaarheid in water

Oplosbaar

Theoretisch rendement

Ca. 8 m2 per liter, belangrijk detail: veel tuinhout heeft door zijn
structuur in het hout extra oppervlak per visuele m2

Droogtijden

Stofdroog: na 4 uur bij 18 °C,
Belastbaar na 24 uur bij 18 °C, droging afhankelijk van laagdikte.

Oplosmiddelgehalte

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

Gehalte aan vaste bestanddelen > 30 %
GEBRUIKSAANWIJZING

Het te bewerken Bangkiraihout moet schoon, droog en vrij zijn van
vet en stof. Al eerder behandelt of vergrijst Bangkirai eerst schuren,
schoon en stofvrij maken. Tenco Bangkiraiolie met een langharige
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kwast in een dunne gelijkmatige laag opbrengen. Tenco
Bangkiraiolie moet goed kunnen indringen en mag geen glanzende
laag vormen. Voor en tijdens gebruik goed roeren, verwerking mag
niet in de volle zon of beneden de 8 °C.
Advies: Nieuw Bangkirai enkele maanden onbehandeld laten zodat
inhoud stoffen door verwering zullen verdwijnen. Daarna licht
schuren en behandelen met Tenco Bangkiraiolie.
Onderhoud: 1 x per jaar behandelen met Tenco Bangkiraiolie is
voldoende.
MINIMALE VERWERKINGS
TEMPERATUUR

Min. 8 °C bij 80% RV

VERDUNNING

Tenco Bangkiraiolie is gebruiksklaar.
Gereedschap reinigen met warm 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 25 ℃. Halflege bussen overgieten in
een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.
Buiten bereik van kinderen houden.

VERPAKKINGEN

1000 ml en 2500 ml

INFORMATIE

www.tenco.nl
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