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PRODUCTINFORMATIEBLAD 

 

TENCO HOUTCOAT ZWART WATERBASIS MAT 

OMSCHRIJVING Tenco Houtcoat dekkend mat zwart op waterbasis is een speciale 
zwarte coating voor houten objecten welke voorheen zijn 
behandeld met teerproducten. Tenco Houtcoat dekkend mat zwart 
wordt gebruikt ter bescherming en verfraaiing van objecten zoals 
schuren, schuttingen, loodsen, molens enz. Waarbij het 
karakteristieke uiterlijk behouden blijft. Ook toepasbaar op 
onbehandeld hout bijv. bij reparaties. Tenco Houtcoat dekkend mat 
zwart biedt een prima bescherming en is bestand tegen alle 
weersinvloeden. 

TOEPASSING Tenco Houtcoat dekkend mat zwart wordt gebruikt ter 
bescherming en verfraaiing van houten objecten zoals: schuren, 
loodsen, schuttingen, molens etc. waarbij het karakteristieke 
uiterlijk behouden moet blijven. Niet geschikt voor liggende delen 
zoals vlonders en terrassen. 

VOORNAAMSTE KENMERKEN - Geschikt voor zachte houtsoorten, niet geschikt voor hardhout 
- Weerbestendige bescherming 
- UV bestendig 
- Voor hout wat voorheen is behandeld met een teerproduct 
- Ook toepasbaar op onbehandeld hout bijv. bij reparaties 

BASISGEGEVENS  

Vorm Vloeibaar 

Kleur Zwart 

Geur Karakteristiek 

Vlampunt Niet van toepassing 

Dichtheid bij 20 ℃ 1,1 kg/l 

Oplosbaarheid in water Niet oplosbaar 

Theoretisch rendement   Op geschaafd hout: 12 - 14 m2 per liter 
Op ongeschaafd hout: 6 - 8 m2 per liter 

Aanbevolen laagdikte 50 - 55 micron 

Droogtijden  Stofdroog na 2 uur bij 18 ℃.  
Overschilderbaar na 16 uur bij 18 ℃. 

Oplosmiddelgehalte GEEN TOT 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 ≥ 50 % 
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GEBRUIKSAANWIJZING Nieuw hout moet droog, schoon en vetvrij zijn. Tenco Houtcoat 
dekkend mat zwart met een langharige kwast in een dunne 
gelijkmatige laag opbrengen. Op onbehandeld hout is 2 maal 
behandelen voldoende. Ook adviseren wij om het hout enkele 
maanden buiten te laten staan zodat inhoud stoffen en/of 
fabrieksolie door verwering zullen verdwijnen.  Bij onderhoud: 
Eerder behandeld hout goed kaal schuren. Vergrijsd hout licht 
schuren zodat de houtkleur weer verschijnt en daarna behandelen 
met Tenco Houtcoat dekkend mat zwart. 
 
Voor en tijdens gebruik goed roeren, verwerking mag niet in de 
volle zon of beneden de 10 °C. 

VERWERKINGSTEMPERATUUR Minimaal 10 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve 
luchtvochtigheid. 

VERDUNNING Tenco Houtcoat Dekkend Mat Zwart is gebruiksklaar.  
Gereedschap reinigen met water. 

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 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 
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