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PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO FERRO ZINK SPRAY
OMSCHRIJVING

Tenco Ferro Zink Spray is op basis van meer dan 97 % zink en heeft
daarom geen andere grondverf of menie als onderlaag nodig. Geeft
een kathodische bescherming tegen weersinvloeden. Voorkomt
corrosievorming op ijzer en staal. De sneldrogende zinklaag vormt
een elastische en zelfherstellende film die kan dienen als grondlaag
voor alle verfsoorten.

TOEPASSING

Tenco Ferro Zink Spray wordt o.a. gebruikt voor het bijwerken van
beschadigingen aan staalconstructies en voor de behandeling van
uitlaten, plaatwerk van auto’s en pijpen (zoals verbindingsstukken
en bochten) Door de goede elektrische geleiding vooral geschikt
voor puntlassen.

VOORNAAMSTE KENMERKEN

- Zeer goede hechting
- Roestwerend
- Loodvrij
- Elastische zelfherstellende verflaag
- Sneldrogend

BASISGEGEVENS
Vorm

Aerosol

Kleur

Volgens de productomschrijving

Geur

Karakteristiek

Kookpunt

Niet bepaald

Vlampunt

Vanwege aerosol niet bruikbaar

Dampspanning bij 20 ℃

4000 hPa

Dichtheid bij 20 ℃

1,172 g/cm3

Oplosbaarheid in water

Niet resp. gering mengbaar

Viscositeit

Niet bepaald

Theoretisch rendement

6-8 m2 per liter (2-3 m2 per spuitbus)

Droogtijden

Stof droog na 5 uur bij 18 ℃. Overschilderbaar na 24 uur 18 °C.

Oplosmiddelgehalte

OPLOSMIDDELRIJK Zeer licht ontvlambaar. Het product is niet
ontploffingsgevaarlijk, maar de vorming van ontploffingsgevaarlijke
damp-/luchtmengsels is mogelijk.

Gehalte aan vaste bestanddelen 45,5%

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

Ondergrond vrij maken van vet, vuil en eventueel roest. Niet te
behandelende delen afdekken. Vroor gebruik krachtig schudden tot
de kogel in de bus hoorbaar is. Daarna nog ca. 2 minuten goed
doorschudden. Bij langdurig gebruik ook af en toe schudden tijdens
het gebruik. Spuiten op ca. 25 cm afstand van het object. Na
gebruik de bus omdraaien en het ventiel leegspuiten.

MINIMALE VERWERKINGS
TEMPERATUUR

Voor het beste resultaat op kamer temperatuur verwerken.
Minimale gebruikstemperatuur 10℃ bij 80% RV.

WAARSCHUWING

Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen
aan een hogere temperatuur dan 50℃. Spuitbus nooit doorboren
of verbranden. Niet spuiten in de richting van een vlam of
gloeiende ontstekingsbronnen. Spuitnevel niet inademen.

GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Veiligheids- en
Milieuvoorzorgsmaatregelen

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn
op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de
behandeling van verfrestanten en afval, verwijzen wij u naar de
verpakking van dit product.

Hantering en opslag

In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een
temperatuur van 10 ℃ tot 25 ℃.

VERPAKKINGEN

500 ml

Met de uitgifte van dit Productinformatieblad zijn voorgaande uitgaven vervallen.

