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PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO BOOTLAK BLANK
OMSCHRIJVING

Tenco Bootlak blank is een hoogglanzende sneldrogende en
krasvaste blanke lak op basis van alkyd-polyurethaanharsen.
Toepasbaar op alle hardhoutsoorten boven de waterlijn. Tenco
Bootlak blank is bestand tegen alle weersinvloeden van en bestand
tegen zoet en zout water. Ook is Tenco Bootlak blank binnen te
gebruiken als blanke lak voor scheepsinterieurs, meubels, deuren
en kozijnen.

TOEPASSING

Tenco Bootlak blank beschermt alle houtsoorten boven de
waterlijn. Te gebruiken op al het hout in en op uw boot of schip
maar ook in huis.

VOORNAAMSTE KENMERKEN

-gemakkelijk verwerkbaar
-uitstekende duurzaamheid
-geen verkleuring
-waterafstotend
-bestand tegen invloeden van zout, brak en zoet water.

BASISGEGEVENS
Vorm

Vloeibaar

Kleur

Blank, hoogglans

Geur

Oplosmiddelachtig

Kookpunt

175 °C

Vlampunt

41 °C

Dampspanning bij 20°C.

2,1 hPa

Dichtheid bij 20°C.

± 0,9 g/cm³

Oplosbaarheid in water

Niet oplosbaar

Viscositeit

60 s (DIN 53211/4)

Theoretisch rendement

11-13 m² per liter

Droogtijden

Stofdroog na ca. 3 uur bij 18 °C en overschilderbaar na 24 uur bij
18 °C

Aanbevolen droge laagdikte

40-45 micron

Oplosmiddelgehalte

OPLOSMIDDERIJK EU-grenswaarden voor dit product (Cat. A/e);
400 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 400 g/l VOC.

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

Voor en tijdens gebruik goed roeren. Ondergrond moet droog en
vetvrij zijn. Nieuw hout eerst goed gladschuren, afstoffen en
tenminste drie lagen aanbrengen met kwast, verfrol of verfspuit.
Tussen de lagen licht schuren. Voor onderhoud kan in de regel met
één laag worden volstaan.

MINIMALE VERWERKINGS
TEMPERATUUR

Min. 8 °C bij 80% RV

VERDUNNING

Terpentine. Tevens te gebruiken voor het reinigen van kwasten en
gereedschap.

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, droog bewaard, bij een
temperatuur van 10°C tot 25°C. Halflege bussen overgieten in een
kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.

VERPAKKINGEN

500 ml, 750 ml, 1000ml, 2500 ml.

Met de uitgifte van dit Productinformatieblad zijn voorgaande uitgaven vervallen.

