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PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO BITUMEN COSTRUCTIELAK ZWART
OMSCHRIJVING

Tenco Bitumen Constructielak Zwart is een goed verstrijkbare
bitumenlak. Biedt bescherming tegen zuren en blijft na droging
elastisch, niet geschikt in het volle zonlicht.

TOEPASSING

Tenco Bitumen Constructielak Zwart wordt gebruikt waar ijzer,
beton of steen goed beschermd moet worden met een makkelijk te
verwerken en goed te verstrijken bitumen. Tenco Bitumen
Constructielak Zwart is tevens prima te gebruiken als coating voor
tanks en binnen wanden van stalen boten en schepen.

VOORNAAMSTE KENMERKEN

-Gemakkelijk verwerkbaar
-Goede dekking
-Waterafstotend
-Zuur- en alkali-bestendig
-Niet UV-bestendig.

BASISGEGEVENS
Vorm

Vloeibaar

Kleur

Zwart

Geur

Oplosmiddelachtig

Vlampunt

63 °C

Dichtheid bij 20 ℃

1,0 g/cm3

Oplosbaarheid in water

Niet oplosbaar

Theoretisch rendement

8-10 m2 per liter

Droogtijden

12 tot 15 uur bij 18 °C

Oplosmiddelgehalte

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

Gehalte aan vaste bestanddelen 47,0%
GEBRUIKSAANWIJZING

Zorg dat de ondergrond droog is en vrij van vet en vuil. Loszittende
ouder teer- of bitumenlagen verwijderen. Voor en tijdens gebruik
goed roeren. Voor een goede bescherming op nieuw werk 2 lagen
aanbrengen. Bij toepassing op beton de eerste laag met ca 5 á 10%
terpentine verdunnen.

MINIMALE VERWERKINGS
TEMPERATUUR

Minimaal 5 °C bij 80% RV

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

Terpentine, tevens voor het reinigen van gereedschap en kwasten.

GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Veiligheids- en
Milieuvoorzorgsmaatregelen

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, 2500 ml, 5000 ml, 10 liter, 25 liter, 60 liter en 200 liter

INFORMATIE

www.tenco.nl

Met de uitgifte van dit Productinformatieblad zijn voorgaande uitgaven vervallen.

