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PRODUCTINFORMATIEBLAD 

 

TENCOTOP DEUR & KOZIJN TRANSPARANT 

OMSCHRIJVING Tencotop deur & kozijn transparant beschermt het hout tegen alle 
weersinvloeden en verlevendigt de houtstructuur. Prima geschikt 
voor zachte en harde houtsoorten. Tencotop deur & Kozijn 
transparant is vochtregulerend, kan niet bladderen en heeft een 
"ingebouwd" Uv-filter, waardoor het bestand is tegen direct 
zonlicht. Halfglanzend, verkrijgbaar in blank en een aantal 
houttinten. 

TOEPASSING Tencotop deur & kozijn transparant biedt een goede bescherming 
aan zowel zachte- als harde houtsoorten zoals gebruikt worden bij  
deuren, kozijnen en geveltimmerwerk. Ook geschikt voor het 
behandelen van binnen houtwerk. Tencotop deur & kozijn 
transparant Blank uitsluitend gebruiken als afwerklaag over eerder 
met gekleurde transparante beits behandeld hout. 

VOORNAAMSTE KENMERKEN -Gemakkelijk verwerkbaar 
-Sterk hout beschermend 
-UV bestendig 
-Waterafstotend 
-Fraaie transparante kleuren 
-Vochtregulerend  

BASISGEGEVENS  

Vorm Vloeibaar 

Kleur Volgens de productomschrijving 

Geur Oplosmiddelachtig 

Kookpunt 145 ℃ 

Vlampunt 36 ℃ 

Dampspanning bij 20 ℃ 2,1 hPa 

Dichtheid bij 20 ℃ 0,9 g/cm3 

Oplosbaarheid in water Niet oplosbaar 

Viscositeit 100 s (DIN 53211/4) 

Theoretisch rendement   13-15 m2 per liter 

Aanbevolen laagdikte 15-20 micron 

Droogtijden  Stofdroog na 5 uur bij 18 ℃. Overschilderbaar na 24 uur bij 18 °C 
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Oplosmiddelgehalte OPLOSMIDDELRIJK Ontvlambaar EU-grenswaarden voor dit product 
(cat A/e): 400 g/l. Dit product bevat maximaal 400 g/l VOC. 

Gehalte aan vaste bestanddelen ≥ 31% 

GEBRUIKSAANWIJZING Tencotop deur & kozijn transparant voor en tijdens gebruik goed 
roeren. Aanbrengen op een schone, droge en vetvrije ondergrond 
met een kwast. Buitenwerk (nieuw): 3 lagen aanbrengen, tussen de 
lagen licht schuren. Buitenwerk (onderhoud): reeds eerder gebeitst 
hout reinigen, licht schuren en 1 á 2 lagen Tencotop deur & kozijn 
transparant in kleur aanbrengen. Indien de kleur te donker wordt, 
afwerken met Tencotop naturel grenen of met Tencotop blank. 
Binnenwerk (nieuw): minimaal 2 lagen in kleur aanbrengen. Als 
afwerklaag Tencotop blank gebruiken. Binnenwerk (onderhoud): 1 
laag volstaat. 

MINIMALE VERWERKINGS 
TEMPERATUUR 

Minimaal 8 ℃ bij 80% RV 

VERDUNNING Tencotop deur & kozijn transparant is gebruiksklaar. Verdunning 
met terpentine tevens te gebruiken voor het reinigen van kwasten 
en gereedschap. 

GEBRUIKSVOORSCHRIFT  

Veiligheids- en 
Milieuvoorzorgsmaatregelen 

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℃. Halflege bussen overgieten in een 
kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. 

VERPAKKINGEN 750 ml en 2500 ml 

 


