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PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO GEKOOKTE LIJNOLIE
OMSCHRIJVING

Tenco gekookte Lijnolie is een bewerkte rauwe lijnolie

TOEPASSING

Tenco gekookte lijnolie is een bewerkte rauwe lijnolie, het wordt
gebruikt voor houtverduurzaming en metaalbescherming. Tenco
gekookte Lijnolie wordt ook gebruikt als eindproduct voor het
impregneren van natuursteen, alkalisch uitgewerkt beton en
metalen.

VOORNAAMSTE KENMERKEN

- voor houtverduurzaming en metaalbescherming
- eindproduct voor het impregneren van natuursteen

VEILIG GEBRUIK

Gebruik Tenco gekookte lijnolie veilig. Lees voor gebruik eerst het
etiket en de productinformatie.

BASISGEGEVENS
Vorm

Vloeibaar

Kleur

Bruin

Geur

Karakteristiek

Vlampunt

Hoger dan 163°C

Dichtheid bij 20°C.

0,95 g/cm3

Oplosbaarheid in water

Niet oplosbaar

Theoretisch rendement

Zie gebruiksaanwijzing

Organisch oplosmiddel

Geen / zeer weinig

Oplosmiddelgehalte

OPLOSMIDDELRIJK Geen/zeer weinig oplosmiddelen, voldoet voor
professioneel gebruik binnen aan arbo.

Gehalte aan vaste bestanddelen
GEBRUIKSAANWIJZING

Curatieve toepassing
Tenco gekookte lijnolie wordt gebruikt als eindproduct voor
houtbescherming en het impregneren van natuursteen, alkalisch
uitgewerkt beton en metalen. De lijnolie wordt aangebracht met
een platte kwast, wrijf eventueel uit met een doek. Tenco gekookte
lijnolie is niet geschikt voor menselijke consumptie.

MINIMALE VERWERKINGS
TEMPERATUUR

Min. 5 °C bij 85% RV

VERDUNNING

Terpentine

Met de uitgifte van dit Productinformatieblad zijn voorgaande uitgaven vervallen.
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GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Veiligheids- en
Milieuvoorzorgsmaatregen

Let op! Gebruikte lappen en doeken met water overgieten in
verband met broeigevaar. EUH208 Bevat kobaltbis (2ethylhexanoaat). Kan een allergische reactie veroorzaken.
Brandbeschermingsmaatregelen: Product is een drogende olie.
Materialen met drogende olie kunnen door broei ontbranden:
lappen, papierenpoetsdoeken e.d. uitgevouwen laten drogen of
onder water bewaren.

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

1000ml, 5000ml.

INFORMATIE

www.tenco.nl

Met de uitgifte van dit Productinformatieblad zijn voorgaande uitgaven vervallen.

