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PRODUCTINFORMATIEBLAD 

 

TENCO ANTIRUST COMPOUND VLOEIBAAR 

OMSCHRIJVING Tenco Anti Rust Compound Vloeibaar is een licht penetrerende en 
roestwerende olie om de levensduur van staal te verlengen. Tenco 
Anti Rust Compund Vloeibaar geeft een waterbestendigde en niet 
hardende deklaag welke niet wegspoelt bij het schoonmaken. Door 
het vloeibare karakter is Tenco Anti Rust Compound Vloeibaar ook 
goed te gebruiken op plekken waar men moeilijk bij kan 
bijvoorbeeld achter scheepsbetimmeringen of kleine holle ruimtes. 
Tenco Anti Rust Compound lost niet op in water en kan daarom 
gebruikt worden als tank-float-coating in ballasttanks. 

TOEPASSING Tenco Antirust Compound Vloeibaar is geschikt als beschermer van 
nieuw of reeds door roest aangetast staal. Verlengt de levensduur 
en perkt bestaande roest in. Gebruik Tenco Anti Rust Compound 
Vloeibaar in holle ruimtes, achter (bestaande) scheeps- 
betimmeringen en als tank float coat in bijvoorbeeld ballasttanks. 

VOORNAAMSTE KENMERKEN -roestwerend 
-conserverend 
-licht penetrerend in bestaande roest 
-waterbestendige en niet hardende deklaag 
-geschikt als ruimspuitolie 
-geschikt als tank-float-coating 
-iedeale holle ruimte beschermer 

BASISGEGEVENS  

Vorm Dik vloeibaar 

Kleur Bruin 

Geur Sterk 

Kookpunt > 150 °C 

Vlampunt 135 °C 

Dampspanning bij 20ºC. Niet bepaald 

Dichtheid bij 20º C. 0.93 g/cm³ 

Oplosbaarheid in water Niet oplosbaar 

Viscositeit 120 s (DIN 53211/4) 

Theoretisch rendement   4-6 m² 

Droogtijden  Niet van toepassing 
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Oplosmiddelgehalte OPLOSMIDDELRIJK EU-grenswaarden voor dit product (cat A/i): 500 
g/l. Dit product bevat maximaal 500 g/l VOC. 

Gehalte aan vaste bestanddelen Niet van toepassing 

GEBRUIKSAANWIJZING Zorg dat de ondergrond droog is en vrij van vuil en losse roest. Anti 
Rust Compound is gebruiksklaar en kan zowel met de kwast als met 
de spuit verwerkt worden. Tenco Anti Rust Compound vormt een 
niet drogende roestwerende laag en kan zo nodig met terpentine 
verwijderd worden. 

MINIMALE VERWERKINGS 
TEMPERATUUR 

Min. 5 °C 

VERDUNNING Tenco Anti Rust Compound is gebruiksklaar. Gereedschap 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 10ºC tot 25ºC. Halflege bussen overgieten in een 
kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. 

VERPAKKINGEN 5000 ml, 10 liter, 25 liter, 60 liter en 200 liter. 

 


