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PRODUCTINFORMATIEBLAD
Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik door professionele gebruikers.

TENCO LOODMENIE
OMSCHRIJVING

Tenco Loodmenie is een roestwerende / conserverende grondlaag
op staal op basis van roestwerende pigmenten en alkydhars. Tenco
Loodmenie is te gebruiken op hout, dat direct met metselwerk in
aanraking komt en op ijzer- en staalconstructies. Als eerste,
roestwerende laag, die tevens hechtlaag is voor alle verfsystemen.

TOEPASSING

Op metaal: als bescherming tegen roestvorming.
Op hout: als afsluitende laag tegen vocht voor niet daglicht-ziend
hout.
Product moet afgewerkt worden in geval van daglicht-ziend werk.

VOORNAAMSTE KENMERKEN

-Waterafstotend
-Roestwerend
-Goed verwerkbaar
-Afsluitende laag

BASISGEGEVENS
Vorm

Viskeus

Kleur

Oranje, mat

Geur

Oplosmiddelachtig

Kookpunt

Niet bepaald

Vlampunt

41 ℃

Dampspanning bij 20 ℃

2,1 hPa

Dichtheid bij 20 ℃

1,9 g/cm3

Oplosbaarheid in water

Niet oplosbaar

Viscositeit

70 s (DIN 53211/4)

Theoretisch rendement

10-12 m2 per liter

Aanbevolen laagdikte

30-35 micron

Droogtijden

Stofdroog na ca. 6 uur bij 15 ℃. Overschilderbaar na 24 uur

Oplosmiddelgehalte

OPLOSMIDDELRIJK VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK
BINNEN NIET AAN ARBO EU-grenswaarden voor dit product (cat
A/i): 500 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 500 g/l VOC.

Gehalte aan vaste bestanddelen ≥ 70%
GEBRUIKSAANWIJZING

Voor en tijdens gebruik goed roeren. Ondergrond moet droog en
vetvrij zijn. Loszittende roest altijd verwijderen. Nieuw hout of
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metaal eerst ontvetten, schuren, afstoffen en 1 á 2 lagen
aanbrengen met een langharige kwast, bokkepoot of verfroller.
Tussen de lagen licht schuren.
MINIMALE VERWERKINGS
TEMPERATUUR

Op hout min. 8 ℃ bij 80% RV
Op staal min. 10 ℃ bij 80% RV

VERDUNNING

Terpentine, tevens te gebruiken voor het reinigen van kwasten en
gereedschap.

GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Veiligheids- en
Milieuvoorzorgsmaatregelen

OPLOSMIDDELRIJK VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK
BINNEN NIET AAN ARBO
BEVAT: LOOD(II, VI)OXIDE
Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Damp niet
inademen. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid
veroorzaken. Niet eten, drinken of roken tijden het gebruik. In
geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking
of etiket tonen. Aanraking met de ogen en huid vermijden. Draag
geschikte handschoenen en beschermende kleding. Herhaalde
blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken. Bevat
methylethylketoxime en cobaltcarboxylaat. Kan een allergische
reactie veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende
organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn
schadelijke effecten veroorzaken. Voorkom lozing in het milieu.
Schadelijk bij inademing en opname door de mond. Gevaar voor
cumulatieve effecten. Kan het ongeboren kind schaden. Mogelijk
gevaar voor verminderede vruchtbaarheid. Buiten bereik van
kinderen bewaren
LET OP: BEVAT LOOD. MAG NIET WORDEN GEBRUIKT VOOR
VOORWERPEN WAARIN KINDEREN KUNNEN BIJTEN OF WAARAAN
KINDEREN KUNNEN ZUIGEN.

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.
LEGE VERPAKKING BEHANDELEN ALS CHEMISCH AFVAL.

VERPAKKINGEN

250 ml, 750 ml, 2500 ml
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