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Opmerking: Dit informatieblad vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder 
trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en 
voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de 
verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden 
om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. OAF Holland BV behoudt zich het recht voor de producten aan te 
passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving. 

   Zwarte Teer (bitumen) 

 Samenstelling:   OAF Zwarte teer is een coating op basis van bitumen. 
 
 Eigenschappen:  Zwarte  teer is zeer goed weer- en waterbestendig. De resistentie tegen verdunde zuren 

en basen is goed. Door zijn speciale polymeren is Zwarte Teer enigszins flexibel. 
 
 Kleur:    Zwart glanzend. 
 
 Toepassing:   Zwarte teer is vooral bedoeld voor de bescherming van ijzer, staal, beton en hout. Kan ook  

  toegepast worden op verzinkt materiaal (mits voorgestraald) en is tevens te gebruiken  
voor objecten onder de grond. Tevens geschikt voor mestkelders voor de bescherming van 
beton of staal. 

 
 Droging:   Stofdroog in ca. 2 uur, eventueel 2e laag na 4 uur, voorwerp kan eventueel in het water na 

8 tot 12 uur droging bij minimaal 150 C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 
65%. 

 
 Verwerkingstemperatuur: Zwarte teer boven 70 C aanbrengen en niet boven een relatieve luchtvochtigheid van 

maximaal 80% toepassen. De temperatuur van de ondergrond moet minimaal 3° C boven 
het dauwpunt liggen. 

 
 Ondergrond:   Op metaal ca 12 m² - en op beton ca. 5 m² per liter. Van groot belang is dat de ondergrond 

uiterst schoon en roestvrij is (ontdaan van alle loszittende delen) bovendien dient de 
ondergrond droog en vetvrij te zijn. 

 Applicatie:   Zwarte teer is goed te verwerken met de kwast, roller, spuitapparatuur of door dompelen.  
  Eventueel verwarmd aanbrengen. 

 
 Verpakking:   In bussen / vaten van 1 - 2½ - 5 - 10 - 25 - 60 - 200 en 1000 liter. 
 
 Gebruiksaanwijzing:  Nieuw werk twee- tot driemaal behandelen met Zwarte teer tot een totale laagdikte van ca.  

  120 micrometer. Bestaand werk bijwerken en na drogen het geheel eenmaal afwerken met  
    Zwarte teer in een droge laagdikte van ca. 50 micrometer. 
     
Verdunning:    White Spirit (terpentine). 

 

 


