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PRODUCTINFORMATIEBLAD 
 

TENCO BANGKIRAI OLIE Antraciet (op waterbasis) 
 
OMSCHRIJVING Tenco Bangkirai olie Antraciet is samengesteld uit hoogwaardige 

oliën geëmulgeerd in water. 
 
VOORNAAMSTE KENMERKEN - dringt diep in het hout 
 - geeft het hout een moderne natuurlijke uitstraling 
 - eenvoudige verwerking 
 - minder belastend voor het milieu 
 - geurarm 
 - waterafstotend 
 - geeft geen filmvormende laag 
 
TOEPASSING Tenco Bangkirai olie Antraciet is speciaal ontwikkeld voor objecten 

zoals tuinvlonders, schuttingen, steigers, bruggen enz. Voor nieuw 
en door weersinvloeden verouderd hout. Tenco Bangkirai olie 
Antraciet biedt op een eenvoudige wijze een prachtig resultaat. 

 
KLEUR EN GLANS Transparant Antraciet, mat 
 
BASISGEGEVENS 
verbruik ca. 8 - 10 m2 liter  
droogtijden stofdroog na ca. 5 uur bij 15°C,  
 overschilderbaar na ca. 24 uur bij 15°C 
dichtheid (s.g.) ca. 1.00 kg/dm3 
viscositeit 15 sec. DIN/cup 4 mm, 20°C 
vaste stof-gehalte 387 gram/liter 
 
GEBRUIKSAANWIJZING Voor en tijdens gebruik tot op de bodem goed roeren. Vergrijsde 

tuinmeubelen eerst schoonmaken met ammonia opgelost in warm 
water en een schuurspons. Daarna het geheel afwassen met warm 
water. Na droging Tenco Bangkirai olie Antraciet met een 
langharige kwast of lage druk spuit in een dunne gelijkmatige laag 
opbrengen. De olie moet goed kunnen indringen en mag geen 
glanzende laag vormen. Eventueel de liggende delen van de 
tuinmeubelen zoals; tafelblad, zittingen en armleuningen 2 maal 
behandelen. Wij adviseren u onder de te behandelen meubelen 
afdekfolie neer te leggen om spatten of druppels op uw terrastegels 
te voorkomen.  

 Onderhoud: 1x per jaar behandelen, de liggende delen indien nodig 
2 maal per jaar 

  
VERDUNNING Tenco Bangkirai olie Antraciet is gebruiksklaar. Gereedschap 

reinigen met warm water. 
 
GEBRUIKSVOORSCHRIFT Schadelijk voor in het water levenden organismen; kan in het 

aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. 
Buiten bereik van kinderen en huisdieren bewaren. Aanraking met 
de ogen en de huid vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens 
gebruik. In geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen en 
verpakking of etiket tonen. Vorstvrij maar koel bewaren in goed 
gesloten verpakking. 

 GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDEL 
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 EU-grenswaarde voor dit product (Cat. A/e), 150 g/l (2007) / 130 g/l 
(2010). Dit product bevat max. < 10 g/l VOS. 

 
SCHOON MILIEU De niet meer te gebruiken verfresten afvoeren op de aangegeven 

wijze in uw gemeente. 
 
VERPAKKINGEN 1000 ml en 2500 ml. 


