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PRODUCTINFORMATIEBLAD 
 

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

oliën geëmulgeerd in water. 
 
VOORNAAMSTE KENMERKEN - dringt diep in het hout 
 - geeft het hout weer een natuurlijke kleur 
 - eenvoudige verwerking 
 - minder belastend voor het milieu 
 - geurarm 
 - waterafstotend 
 - accentueert de houtstructuur 
 
TOEPASSING Tenco Bangkirai olie Dark Teak is speciaal ontwikkeld voor 

objecten zoals tuinvlonders, schuttingen, steigers, bruggen enz. 
welke door weersinvloeden vergrijsd zijn, in één behandeling weer 
van een natuurlijke kleur te voorzien. 

 
KLEUR EN GLANS Transparant dark teak, mat 
 
BASISGEGEVENS 
verbruik ca. 8 m2 liter  
droogtijden stofdroog: 1 uur 
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 goed roeren. Vergrijst Bangkirai schoon en 

stofvrij maken. De olie 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.  

 Onderhoud: 1x per jaar behandelen. Indien het hout nog voldoende 
kleur heeft onderhouden met kleurloze Tenco Bangkirai olie, anders 
de Tenco Bangkirai olie Dark Teak gebruiken. 

  
VERDUNNING Tenco Bangkirai olie Dark Teak is gebruiksklaar. Gereedschap 

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

aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. 
Buiten bereik van kinderen 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 
 EU-grenswaarde voor dit product (Cat. A/e), 150 g/l (2007) / 130 g/l 

(2010). Dit product bevat max. < 10 g/l VOS. 
 
VERPAKKINGEN 1000 ml en 2500 ml. 


