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PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO RUIMENVERF
OMSCHRIJVING

Tenco Ruimenverf is een speciaal ontwikkelde coating voor het
conserveren van laadruimen en staalconstructies. Tenco
Ruimenverf is een verf speciaal bestemd voor scheepsruimen en
andere stalen onderdelen die in contact komen met droog voedsel.
Tenco Ruimenverf is door TNO geschikt verklaard voor contact met
droog voedsel. (TNO 093.25523/01.33) Het product heeft een sterk
dekkend vermogen, is lucht drogend en kan gemakkelijk worden
aangebracht op staal.

TOEPASSING

Tenco Ruimenverf beschermt scheepsruimen en andere stalen
onderdelen op uw boot of schip.

VOORNAAMSTE KENMERKEN

- Voedselcertificaat TNO 093.25523/01.33.
- Licht corrosie werend.
- Gebruiksklaar.
- Te verwerken met kwast, roller of spuit.
- Luchtdrogend.
- Licht penetrerend in oude verflagen of niet goed ontroeste
oppervlakken.

BASISGEGEVENS
Vorm

Viskeus

Kleur

Volgens productomschrijving

Geur

Oplosmiddelachtig

Vlampunt

63 °C

Dichtheid bij 20º C.

0.93 g/cm³

Oplosbaarheid in water

Niet oplosbaar

Theoretisch rendement

10 – 12 m² per liter

Droogtijden

Stofdroog na 6 uur bij 18 °C.
Overschilderbaar na 24 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 50,0 %
GEBRUIKSAANWIJZING

Tenco Ruimenverf is gebruiksklaar en kan met een kwast, roller of
spuit worden aangebracht. Voor nieuw staal roest en walshuid
verwijderen door middel van stralen (aanbevolen straalgraad SA
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2,5). Op plaatsen waar niet gestraald kan worden handmatig
ontroesten. Alvorens de Tenco Ruimenverf aan te brengen eerst
het oppervlak goed reinigen en ontvetten met een daarvoor
geschikt schoonmaakmiddel. Beschadigingen bij voorkeur met de
hand ontroesten of stralen (aanbevolen straalgraad SA 2,5).
MINIMALE VERWERKINGS
TEMPERATUUR

Min. 8 °C

VERDUNNING

Tenco Ruimenverf is gebruiksklaar. Gereedschap reinigen met
terpentine.

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

20 L.

INFORMATIE

www.tenco.nl
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