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PRODUCTINFORMATIEBLAD 

 

TENCO KASSENWIT 

OMSCHRIJVING Tenco Kassenwit is een zonwerende coating op waterbasis 
(geleverd als concentraat), die helpt het klimaat in de tuinkas te 
regelen. Tenco Kassenwit vermindert de inval van zonlicht, het 
effect is afhankelijk van de verdunning en het aantal lagen. De 
coating droogt wit op en wordt transparant bij regen. Tenco 
Kassenwit kan worden aangebracht op glas en kunststof en tast de 
ondergrond niet aan. 

TOEPASSING Tenco Kassenwit voor warmte controle in tuinkassen voor een heel 
seizoen. Tenco Kassenwit is ook te gebruiken voor plastic tunnels 
en lichtkoepels. 

VOORNAAMSTE KENMERKEN -Snelle droging 
-Bij droog weer zonwerend 
-Bij regen licht doorlatend 
-Op waterbasis, waterverdunbaar, als concentraat geleverd  

BASISGEGEVENS  

Vorm Vloeistof 

Kleur Wit in droge toestand, transparant bij regen 

Geur Karakteristiek 

Vlampunt Niet van toepassing 

Dichtheid bij 20 ℃. 1,36 g/cm3 

Oplosbaarheid in water Mengbaar met water. 

Theoretisch rendement   Na verdunning 30 tot 40 m2 per liter 

Droogtijden  Stofdroog na 1 uur bij 18 °C.  
Belastbaar na 24 uur bij 18 °C 

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

Gehalte aan vaste bestanddelen ≥ 50% 

GEBRUIKSAANWIJZING Voorbereiding: Ondergrond vetvrij maken, daarna afspoelen met 
ruim water en vervolgens goed laten drogen. Eerst de benodigde 
hoeveelheid aanmaken door Tenco Kassenwit te verdunnen met 
(kraan)water.  
Verwerking: Het mengsel aanbrengen met een langharige kwast in 
een dunne gelijkmatige laag. Tenco Kassenwit is ook aan te 
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brengen met een lage drukspuit. 1 maal behandelen is voldoende. 
Aanbrengen aan het begin van het seizoen wanneer de 
temperatuur in de tuinkas te hoog wordt. In het najaar kan de 
beschermlaag eenvoudig worden afgeborsteld met water en zeep.  
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% RV 

VERDUNNING Tenco Kassenwit is een concentraat en moet altijd verdund 
worden met (kraan)water. 
¼ liter concentraat verdunnen met ½ liter water voor 6-10 m2 
½ liter concentraat verdunnen met 1 liter water voor 15-20 m2 

1 liter concentraat verdunnen met 2 liter water voor 30-40 m2 

Mengsel voor en tijdens gebruik goed blijven roeren. 

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 5000 ml 

INFORMATIE www.tenco.nl  
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