V E R F WA R E N E N K I T T E N

Zinkstofcompound
Zinkrijke verf voor de kathodische bescherming van staal. Verpakking:
750 ml. en 4 ltr.
Paratol
De snelst drogende ijzer en betonlak, die geschikt is voor de bescherming
tegen roest en voor de bescherming van betonnen funderingen. Verbruik
9-11 m2/ltr. Verpakking: 1 ltr. en 21/2 ltr.
Stockholmer teer (Zweedse teer)
Bruine Zweedse houtteer en prima kwaliteit. verbruik 7-9 m2/ltr. Verpakking:
3
/4 ltr., 21/2 ltr. en 5 ltr.
Tencopracht carbobruin
Houtverduurzamingsmiddel, beschermt tegen weer en wind. Verpakking:
1 ltr., 21/2 ltr. en 5 ltr.
Tenco Schoonschip anti-fouling
Aangroei van zoetwaterorganismen aan vaartuigen wordt hiermee doeltreffend tegen gegaan. Verbruik: 9-11 m2/ltr. Verpakking 1 ltr.

V E R F WA R E N E N K I T T E N

Kleurcopperant
Halfglanzende dekkende verfbeits, met goede vochtregulerende en waterafstotende eigenschappen. Verbruik: ca 12 m2/ltr. verpakking 750 ml, 21/2 ltr.
en 5 ltr.

Tencoship
Uitstekende scheepslak voor stalen, houten en polyester boten. Verbruik:
7-9 m2/ltr. Verpakking 1 ltr.
Tenco Bottemcoat Brons
Onderwatercoating. Biedt een beschermde afwerklaag voor Tenco Bottem
Coat Zwart onderwatercoating. Door het gladde karakter van de afwerklaag
wordt de aangroei van algen bemoeilijkt en kan eventuele aangroei gemakkelijk worden verwijdert. Tenco Bottom Coat Brons wordt toegepast als
gladde beschermde afwerklaag over Tenco Bottom Coat zwart voor pleziervaart- en binnenvaartschepen.
Tenco Bottemcoat Zwart
Een speciale onderwatercoating voor pleziervaart- en binnenvaartschepen,
woonboten, sluisdeuren, damwanen, steigers en andere objecten die permanent in contact met water staan.
Tenco Bottom Coat wordt gebruikt ter bescherming van ijer, beton, hout en
verouderd polyester. Hecht ook direct op oude teer- en bitumenlagen. Tenco
Bottem Coat biedt een uitstekende bescherming en is gemakkelijk aan te
brengen en eenvoudig in onderhoud.

Tenco Bootlak Hoogglans
Tenco Bootlak Hoogglans. In kleur. Een zeer hoogglanzende aflak voor
boven de waterlijn op basis van polyurethaan-alkydhars en kleurvaste pigmenten. Uitstekend dekkend, weervast en zeer duurzaam. De ideale verwerkingstijd en optimale vloeiing waarborgen een strak eindresultaat. Teco
bootlak is verkrijgbaar in 10 prachtige watersportkleuren.
Tenco Bootprimer
De grondlaag voor de Tenco bootlakken. Tenco bootprimer is een universele primer op basis van speicale pigmenten. Toepasbaar op hout, metaal en
polyester boven de waterlijn.
Uitstekend dekkend. Verkrijgbaar in wit en grijs.
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Tenco Bootlak Blank
Een hoogglanzende sneldrogende en krasvaste blanke lak op basis van
alkyd-urethaanharsen.
Toepasbaar op alle houtsoorten boven de waterlijn, zowel binnen als buiten.
Is bestand tegen invloeden van zout en zoet water. Uitstekend buitenduurzaam.

Tenco Topcoat Zwart
Voor boven de waterlijn. Een speciale roestwerende coating voor pleziervaart- en binnenvaartschepen, woonboten, sluisdeuren, damwanden, steigers en andere objecten boven de waterlijn welke voorheen zijn behandeld
met teer- of bitumenproducten, Tenco Topcoat Zwart wordt gebruikt ter
bescherming en verfraaiing van ijzer, beton, hout en verouderd polyester.
Hecht direct op oude teer- en bitumen-lagen. Tenco Topcoat Zwart biedt
een roestwerende bescherming, is gemakkelijk aan te brengen en eenvoudig in onderhoud.
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Tencopal
IJzerlakroestbeschermingsmiddel voor alle ijzerwerk, zowel onder als boven
de waterlijn. Verbruik 8-10 m2/ltr. Verpakking: 1 ltr.

HERMADIX PRODUCTEN
KITTEN EN PASTA’S
Dakrubber
Asfalt-rubber-pasta voor onderhoud en reparatie. Verbruik: 1-2 ltr. per m2
Verpakking: 750 ml, 21/2 ltr., 5 ltr. en 20 ltr.
Dicht & Vast
Universele lijm en voegkit Kleuren: wit, zwart, grijs en zandbeige.
Verpakking: spuitkoker 290 ml.
Siliconenkit
Azijnzuurtype, elastisch en uitstekende hechting op vele ondergronden.
Kleuren: transparant, wit, grijs, teak en zwart. Verpakking: spuitkoker 310 ml.
Sponningkit-Teervrij
Warmverspuitbare kaskit. Kleur: zwart. Verpakking: Spuitkoker 310 ml.
worst 600 ml., en 18 kg emmer
Sponningkit K
Koudverspuitbare kaskit Kleur: zwart. Verpakking: emmer 10 kg. en
25 kg.
Stopverf
Universele stopverf voor hout en staal. Kleur: naturel. Verpakking: 1 kg. en
6 kg.

VERVEN, LAKKEN EN COATINGS
Bangkirai-olie
Voor de behandeling van o.a. schuttingen, vlonders, bruggen van bangkiraihout. Verbruik: 1 ltr. voor ca. 8 m2. Verpakking: 750 ml, 21/2 ltr.
Bootcoat
Teervrije coating voor stalen en houten boten. Kleur: zwart. Verbruik: 1 ltr.
voor 4-7 m2. Verpakking: 750 ml, 21/2 ltr., 5 ltr. en 20 ltr.
Dekkende verf HS
Vochtregulerende zijdeglans verf voor hout, steen en ijzer. Kleur zie kleurkaart. Verbruik: 1 ltr. voor 8-12 m2. Verpakking: 750 ml en 21/2 ltr.
Grondverf
Voor het gronden van hout binnen en buiten. Kleur: wit en grijs. Verbruik:
1 ltr. voor 8-10 m2. Verpakking: 750 ml, 21/2 ltr. en 5 ltr.
Hermopal grijs (loodvrij)
Roestwerende staalmenie voor staalconstructies en verwarmingspijpen.
Kleur: grijs. Verbruik: 1 ltr. voor 8 m2 of 60 mtr. verwarmingspijp 51.
Verpakking: 750 ml, 21/2 ltr., 5 ltr. en 20 ltr.
Hermopal wit (loodvrij)
Roestwerende staalmenie voor staalconstructie en verwarmingspijpen.
Kleur: wit. Verbruik:1 ltr. voor 10 m2 of 70 mtr. verwarmingspijp 51.
Verpakking: 750 ml, 21/2 ltr., 5 ltr. en 20 ltr.
Houtdecor
Waterverdunbare verfbeits in transparant en dekkend. Kleur: volgens kleurkaart. Verbruik: 1 ltr. voor ca. 10 m2. Verpakking: 750 ml. en 21/2 ltr.
Houtolie PV-94
Houtbeschermingsolie Kleur: zwart. Verpakking:n750 ml, 21/2 ltr., 5 ltr. 20 ltr.
Houtveredeling HS
Transparante houtbescherming voor zachte houtsoorten. Kleur: volgens
kleurkaart. Verpakking: 750 ml, 21/2 ltr. en 5 ltr.
IJzermenieverf (loodvrij)
Roodbruine menieverf voor roestwering ijzer. Verpakking: 750 ml, 21/2 ltr.,
5 ltr. en 20 ltr.
Impraline bielzenzwart
Houtverf voor o.a. bielzen en rolborders.
Kleur: zwart
Verbruik: 1 ltr. voor ca. 9 m2
Verpakking: 2,5 ltr.
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Isopal
Warmte-isolerende coating. Kleur: zilver. Verbruik: 1 ltr. voor ca. 3 m2 of
20 mtr. verwarmingspijp 51. Verpakking 5 en 20 ltr.

Silolak
Zwarte bitumenlak voor steen, beton en ijzer. Verbruik: 1 ltr. voor 6-9 m2.
Verpakking: 750 ml., 21/2 ltr. en 5 ltr.
Smeercoat
Teervrije onderhoudscoating voor goten en roeden. Kleur: zwart. Verbruik 1 ltr.
voor 4-8 m2 of ca 20 mtr. kasgoot. Verpakking: 750 ml., 21/2 ltr., 5 ltr. en 20 ltr.
Snelcoating
Sneldrogende zwarte coating voor metalen o.a. kasgoten. Kleur: zwart.
Verbruik: 1 ltr. voor ca 6 m2 of 20 mtr. kasgoot. Verpakking: 750 ml., 21/2 ltr.,
5 ltr. en 20 ltr.
Snelmenie (loodvrij)
Sneldrogende menie voor staal. Kleur: wit of roodbruin. Verbruik: 1 ltr. voor
ca 10 m2. Verpakking: 750 ml, 21/2 ltr. en 5 ltr.
Superlatex
Muurverf voor binnen. Kleur wit. Verpakking: 2,5 ltr.

V E R F WA R E N E N K I T T E N

Lakverf HS
Glanzende lakverf voor hout en ijzer. Kleuren volgens kleurkaart. Verbruik
1 ltr. voor 8-12 m2. Verpakking: 750 ml en 21/2 ltr.

Teakcleaner
Voor het schoonmaken en ontgrijzen van teak en ander hard hout.
Verpakking: 1 ltr.
Toff
Excellente bescherming voor teakhouten tuinmeubelen. Kleur naturel.
Verpakking: 750 ml.
Tuindecoratiebeits
Waterverdunbare tuindecoratiebeits voor geïmpregneerd hout. Kleur:
volgens kleurkaart. Verbruik: 1 ltr. voor 8-10 m2. Verpakking: 750 ml. en
21/2 ltr.
Vloerlak
Sneldrogende vloerlak voor hout en beton. Kleur: volgens kleurkaart.
Verbruik: 1 ltr. voor 6-10 m2. Verpakking: 750 ml, 21/2 ltr. en 5 ltr.

HOUTKONSERVERINGSMIDDELEN
Impraline bruin
Veilig alternatief voor bruine carbolineum. Kleur: donkerbruin. Verbruik: 1 ltr.
voor 6-10 m2. Verpakking: 750 ml, 21/2 ltr., 5 ltr., 20 ltr.

DIVERSEN
Afbijt
Krachtige onbrandbare afbijt, Verwijdert dikke verflagen. Verpakking:
750 ml. en 5 ltr.
Gekookte lijnolie
Zuivere, dubbel gekookte lijnolie. Verpakking; 750 ml. 5 ltr. en 20 ltr.

Thinner
Verpakking: 1 ltr. en 5 ltr.
Verdunning X (Xyleen)
Verpakking: 750 ml. en 5 ltr.

15

Terpentine
Verpakking: 1 ltr. en 5 ltr.

Wasbenzine
Verpakking: 1 ltr.
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Notities
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