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PRODUCTINFORMATIEBLAD 

 

TENCO BOOTLAK (dekkende kleuren) 

OMSCHRIJVING Tenco Bootlak is een zeer hoogglanzende aflak voor boven de 
waterlijn op basis van polyurethaan-alkydhars en kleurvaste 
pigmenten. Uitstekend dekkend, weervast en zeer duurzaam. De 
ideale verwerkingstijd en optimale vloeiing waarborgen een strak 
eindresultaat. Tenco Bootlak is verkrijgbaar in 13 prachtige 
watersportkleuren. Gebruik Tenco Bootlak Kleur altijd in 
combinatie met Tenco Bootprimer. Ook is Tenco Bootlak Kleur 
geschikt om bestaande één-component PU-boot en jachtlakken te 
overschilderen ongeacht welk merk. 

TOEPASSING Tenco Bootlak is speciaal voor boven de waterlijn van boten. 
Geschikt voor hout, staal en polyester. Tenco Bootlak is geschikt 
voor zowel binnen als buitentoepassingen, voor nieuw werk 
onderhoudswerkzaamheden en het overschilderen van één-
component PU- boot en jachtlakken ongeacht welk merk. 

VOORNAAMSTE KENMERKEN -gemakkelijk verwerkbaar 
-geen verkleuring 
-waterafstotend 
-bestand tegen invloeden van zout, brak en zoetwater 
-voor hout, staal en polyester 
-gebruik Tenco Bootprimer voor een goede basis 

BASISGEGEVENS  

Vorm Vloeibaar 

Kleur Volgens de produktomschrijving, hoogglans 

Geur Oplosmiddelachtig 

Kookpunt Niet bepaald 

Vlampunt 41 °C 

Dampspanning bij 20°C. 0,1 hPa 

Dichtheid bij 20°C. 1,2 g/cm³ 

Oplosbaarheid in water Niet oplosbaar 

Viscositeit 150 s (DIN 53211/4) 

Theoretisch rendement   8-10 m² per liter 

Aanbevolen laagdikte 40-45 micron 

Droogtijden  Stofdroog na 3 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 24 uur bij 18 °C 
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Oplosmiddelgehalte OPLOSMIDDELRIJK Ontvlambaar EU-grenswaarden voor dit product 
(Cat. A/d); 300 g/l. Dit product bevat maximaal 300 g/l VOC. 

Gehalte aan vaste bestanddelen ≥ 70% 

GEBRUIKSAANWIJZING Ondergrond moet droog en vetvrij zijn. Nieuwe ondergrond of de 
kale delen eerst voorbehandelen met Tenco Bootprimer Wit of 
Grijs. Daarna geheel aflakken in 1 of 2 lagen Tenco Bootlak. Tussen 
de lagen licht schuren. Voor en tijdens gebruik goed roeren en 
aanbrengen met een langharige kwast of mohair verfrol. Voor 
onderhoud kan worden volstaan met één laag.  

MINIMALE VERWERKINGS 
TEMPERATUUR 

Op hout: min 8 °C bij 80% RV 
Op staal: min 10 °C bij 80% RV 

VERDUNNING Eerste laag eventueel verdunnen met ± 5% terpentine. 
Gereedschap en kwasten 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, 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 750 ml. 

 


