
  Uitgave: Maart 2023 
 

Met de uitgifte van dit Productinformatieblad zijn voorgaande uitgaven vervallen.  

PRODUCTINFORMATIEBLAD 

 

TENCO SNELGROND 

OMSCHRIJVING Tenco Snelgrond is een zeer sneldrogende grondverf op 
terpentinebasis voor onbehandeld hout en over oude verflagen. 
Tenco Snelgrond is geschikt voor binnen en buiten. Tenco 
Snelgrond biedt een uitstekend hechtende ondergrond welke al na 
2 uur kan worden overgeschilderd met een afwerklaag. Hierdoor 
kunnen er meerdere werkzaamheden op één dag uitgevoerd 
worden. 

Tenco Snelgrond wit is toepasbaar voor lichte kleuren aflak, 
bijvoorbeeld wit en geel. De grijze snelgrond is geschikt voor 
donkere kleuren aflak zoals donkergroen en zwart. 

TOEPASSING Tenco Snelgrond is een uitstekende grondverf voor onbehandeld 
hout en tevens geschikt om op oude verflagen te gebruiken. 

VOORNAAMSTE KENMERKEN - Na 2 uur overschilderbaar 
- Te gebruiken over oude verflagen 
- Uitstekend hechtende grondlaag 

BASISGEGEVENS  

Vorm Viskeus 

Kleur en Glans Wit of grijs, mat 

Geur Organisch oplosmiddel 

Vlampunt 8 ℃ 

Dichtheid bij 20 ℃ Ca. 1,3 kg/l 

Oplosbaarheid in water Niet oplosbaar 

Theoretisch rendement   11 - 13 m2/l 

Droogtijden  Stofdroog na ca 0,5 uur bij 18 ℃.  
Schuurbaar / overschilderbaar na 2 uur bij 18 ℃. 

Oplosmiddelgehalte OPLOSMIDDELRIJK VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK NIET 
AAN ARBO Licht ontvlambaar. Eu-grenswaarden voor dit product 
(Cat A/i): 500 g/l. Dit product bevat maximaal 500 g/l VOS 

Gehalte aan vaste bestanddelen Ca 73%  

GEBRUIKSAANWIJZING Ondergrond moet droog en vetvrij zijn. Nieuw hout eerst 
ontvetten, schuren, afstoffen en 2 lagen aanbrengen met 
langharige kwast of verfroller.  
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Tussen de lagen door licht schuren. 
 
Voor en tijdens gebruik goed roeren, verwerking mag niet in de 
volle zon of beneden de 8 °C. 

VERWERKINGS TEMPERATUUR Minimaal 8 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve 
luchtvochtigheid. 

VERDUNNING Tenco Snelgrond is gebruiksklaar en hoeft niet verdund te 
worden. Indien gewenst verdunnen met wasbenzine. Voor het 
reinigen van kwasten en gereedschap is wasbenzine en terpentine 
geschikt. 

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 250 ml, 750 ml, 2500 ml (2500 ml alleen verkrijgbaar in wit). 
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