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PRODUCTINFORMATIEBLAD 

 

TENCO VLOEIBAAR ZINK 

OMSCHRIJVING Tenco Vloeibaar Zink is een 2 componenten oplosmiddelvrije, 
blijvend elastische polyurethaancoating.  

TOEPASSING Tenco Vloeibaar Zink wordt gebruikt voor renovatie, herstel en 
langdurige bescherming van zinken goten en daken. Uv-bestendig. 

VOORNAAMSTE KENMERKEN -Uv-bestendig. 
-Ook te gebruiken voor het herstel van verouderde goten en  
  golfplaten. 
-2 Componenten. 

BASISGEGEVENS  

Vorm Vloeibaar 

Kleur Zilverkleurig 

Geur Naar aromatische oplosmiddelen 

Kookpunt 132 ℃ 

Vlampunt 120 ℃ 

Dampspanning bij 20 ℃ Niet bepaald 

Dichtheid bij 20 ℃ 1,34 g/cm3 

Oplosbaarheid in water Niet oplosbaar 

Viscositeit Niet bepaald 

Theoretisch rendement   1,5 kg voor 6 meter strekkende goot 

Droogtijden  Regenvast na ca. 3 uur bij 20 ℃. Beloopbaar na 24 uur 

Oplosmiddelgehalte GEEN/ZEER WEINIG OPLOSMIDDEL EU-grenswaarde voor dit 
product  (Cat. A/i): 500 g/l (2010). Dit product bevat max 100 g/l 
VOS. 

Gehalte aan vaste bestanddelen 50,0% 

GEBRUIKSAANWIJZING Zorg dat de ondergrond droog is en vrij van vet en vuil. Ontvet de 
ondergrond bij voorkeur met ammonia opgelost in water. Scheuren 
en gaten met zelfklevende bitumentape afdichten. Voor het 
mengen van de 2 componenten verwijzen wij u naar de 
aanwijzingen op de verpakking. Na goed mengen van de 2 
componenten is de verwerkingstijd ca. 30 minuten. Gebruik tijdens 
het gebruik geschikte wegwerphandschoenen. Na het mengen van 
de 2 componenten kan Tenco Vloeibaar Zink worden uitgegoten op 
de te behandelen ondergrond. Met een wegwerpkwast dient u de 
vloeibaar zink te verdelen over de ondergrond. 
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MINIMALE VERWERKINGS 
TEMPERATUUR 

Min. 10 ℃ bij 80% RV  
 

VERDUNNING Tenco Vloeibaar Zink niet verdunnen. Gereedschap direct na 
gebruik reinigen met thinner. 

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 en het VeiligheidsInformatieBlad. 

Hantering en opslag In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een 
temperatuur van 10 ℃ tot 25 ℃. Halflege bussen overgieten in een 
kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. 

VERPAKKINGEN 1,5 kg 

 


