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PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO STOCKHOLMER TEER
OMSCHRIJVING

Tenco Stockholmer Teer is een zuivere Scandinavische houtteer
gemaakt uit vurenhout. Echte zuivere houtteer wordt al honderden
jaren gebruikt om houten huizen, boten, steigers en alledaagse
items te beschermen. Zuivere houtteer heeft licht antiseptische
eigenschappen en beschermt daardoor het hout. Tenco
Stockholmer Teer kan ook gebruikt worden op paardenhoeven. Een
oud recept is 1 deel Stockholmer Teer, 1 deel natuur terpentijn en
1 deel gekookte of rauwe lijnolie om zo een harpuis te maken
welke hout beschermt tegen bijvoorbeeld inwateren.

TOEPASSING

Tenco Stockholmer Teer wordt gebruikt om houten huizen, boten,
steigers en allerdaagse houten items te beschermen en te
verduurzamen.

VOORNAAMSTE KENMERKEN

- Zuivere houtteer uit vurenhout
- Natuurlijke bescherming van uw hout
- Geeft hout een natuurlijke uitstraling
- Traag drogend
- Bestand tegen alle weersinvloeden
- Op schepen boven de waterlijn te gebruiken
- Ook voor paardenhoeven
- In combinatie met natuur terpentijn en lijnolie te gebruiken om
een harpuis te maken

BASISGEGEVENS
Vorm

Dikvloeibaar, viskeus

Kleur

Donkergeel

Geur

Karakteristiek

Vlampunt

180 ℃.

Dichtheid bij 20 ℃.

1,25 g/cm³

Oplosbaarheid in water

Niet oplosbaar

Theoretisch rendement

Afhankelijk van de ondergrond ca. 5-6 m³ per liter.

Droogtijden

Enkele weken

Oplosmiddelgehalte

OPLOSMIDDELRIJK VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK
BINNEN NIET AAN ARBO
EU-grenswaarde voor dit product (ca A/i): 500 g/l .
Dit product bevat maximaal 500 g/l VOC.

Gehalte aan vaste bestanddelen ≥ 60%
Met de uitgifte van dit Productinformatieblad zijn voorgaande uitgaven vervallen.
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GEBRUIKSAANWIJZING

De ondergrond moet droog zijn en vrij van vet, vuil en loszittende
oude bitumen- of teerlagen. Voor en tijdens gebruik goed roeren.
Aanbrengen met een kwast. Onbehandeld hout 2 dunne lagen
opbrengen. Tijdens onderhoud kan worden volstaan met 1 laag.

MINIMALE VERWERKINGS
TEMPERATUUR

Min. 15 ℃ bij max. 80% relatieve luchtvochtigheid

VERDUNNING

Tenco Stockholmer Teer is gebruiksklaar. Bij indikking NIET
verdunnen maar de geopende bus in warm water zetten.

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 30 ℃. Halflege bussen overgieten in
een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.
Buiten bereik van kinderen houden.

VERPAKKINGEN

750 ml, 2000 ml, 4000 ml, 25 L

INFORMATIE

www.tenco.nl

Met de uitgifte van dit Productinformatieblad zijn voorgaande uitgaven vervallen.

