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PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO STEIGERHOUTBEITS BESCHERMER
OMSCHRIJVING

Tenco Steigerhoutbeits Beschermer is een hoogwaardige
beschermer voor met Tenco Steigerhoutbeits behandeld hout.
Door een uniek recept wordt een onzichtbare, beschermende
filmlaag gevormd die zorgt voor een langdurige extra bescherming.
Tenco Steigerhoutbeits Beschermer is waterafstotend, voorkomt
vuilaanhechting, laat geen vlekken achter, onzichtbaar,
sneldrogend, gebruiksvriendelijk en blijft luchtdoorlatend. Tenco
Steigerhoutbeits Beschermer zorgt er voor dat uw steigerhouten
meubelen goed beschermd worden en langer mee gaan.

TOEPASSING

Speciaal bestemd voor steigerhouten objecten welke eerder zijn
behandeld met Tenco Steigerhoutbeits.

VOORNAAMSTE KENMERKEN

-onzichtbaar
-langdurige bescherming
-waterafstotend
-voorkomt vuilaanhechting
-gebruiksvriendelijk
-luchtdoorlatend

BASISGEGEVENS
Vorm

Aerosol

Kleur

Transparant

Geur

Karakteristiek

Kookpunt

-24 °C

Vlampunt

-42 °C

Dampspanning bij 20ºC.

5200 hPa

Dichtheid bij 20º C.

1,13 g/cm³

Oplosbaarheid in water

Niet oplosbaar

Viscositeit

Niet bepaald

Theoretisch rendement

3 – 4 m³ per spuitbus

Droogtijden

Stofdroog na 5 uur bij 15 °C. Droog na 24 uur bij 15 °C.

Oplosmiddelgehalte

Organisch oplosmiddel 27,6% VOC (EG) 311,9 g/L

Gehalte aan vaste bestanddelen 45,4%
GEBRUIKSAANWIJZING

Vet en vuil verwijderen. Niet te behandelen delen afdekken. Voor
gebruik de bus ca. 2 minuten schudden. Spuit op een afstand van
ca. 25 cm. Breng een gelijkmatige laag aan. Overtollig product met
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een niet pluizende doek verwijderen van het oppervlak. Na gebruik
de bus omdraaien en ventiel schoonspuiten om verstopping te
voorkomen.
MINIMALE VERWERKINGS
TEMPERATUUR

Min. 8 ° C.

VERDUNNING

N.V.T.

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 ℃ tot 25 ℃.

VERPAKKINGEN

Spuitbus van 500ML
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