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PRODUCTINFORMATIEBLAD 

 

TENCO GRONDVERF WIT/GRIJS 

OMSCHRIJVING Tenco Grondverf is een uitstekende grondlaag op nieuw hout en 
kaal gekomen plekken bij bestaand schilderwerk. De grondverf 
dringt goed door in het hout en vormt een prima hechtlaag voor 
alle houtsoorten. 

TOEPASSING Tenco Grondverf is een ademende grondverf voor houtwerk zowel 
voor binnen als voor buiten. 

VOORNAAMSTE KENMERKEN -Droogt snel 
-Ademend 
-Dringt goed door in het hout 
-Te gebruiken als overstaan grondverf 

BASISGEGEVENS  

Vorm Vloeibaar 

Kleur Wit of Grijs, mat 

Geur Oplosmiddelachtig 

Kookpunt Niet bepaald 

Vlampunt 40 °C 

Dampspanning bij 20°C. 23 hPa 

Dichtheid bij 20°C. 1,33 g/cm3 

Oplosbaarheid in water Niet oplosbaar 

Viscositeit 70 s (DIN 53211/4) 

Theoretisch rendement   10-13 m2  per liter 

Aanbevolen laagdikte 35/40 micron 

Droogtijden  Stofdroog na 4 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 24 uur bij 18 °C 

Oplosmiddelgehalte OPLOSMIDDELRIJK EU/grenswaarden voor dit product (Cat. A/d); 
300 g/l. Dit product bevat maximaal 300 g/l VOC. 

Gehalte aan vaste bestanddelen 72,9% 

GEBRUIKSAANWIJZING Ondergrond moet droog en schoon zijn. Tenco Grondverf voor en 
tijdens gebruik goed roeren. Op nog niet behandeld houtwerk in 
het algemeen 2 lagen aanbrengen. Voor de eerste laag ca. 5% 
verdunnen met terpentine. Tussen de lagen licht schuren. 
Aanbrengen met een langharige kwast of verfrol. 
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MINIMALE VERWERKINGS 
TEMPERATUUR 

Min. 8 °C bij 80% RV 

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

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°C tot 25°C. Halflege bussen overgieten in een 
kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. 

VERPAKKINGEN 250 ml, 750 ml, 2500 ml. Wit ook verkrijgbaar in 5000 ml 

 


