
Special Release Agent
Een speciaal geformuleerd oplosmiddel om kleefstoffen en butylafdichtmiddelen te doordringen en zacht 

te maken vóór verwijdering

Art.nr. Product S/C Verpakking

30125 Special Release Agent SRA 400 ml spuitbus

Voordelen & Eigenschappen

• Om sierlijsten en emblemen te verwijderen – maakt 

hergebruik mogelijk, bespaart geld

• Tast geen verf of rubber aan – veilig in gebruik, geen 

comebacks

• Smeert en koelt de voorruituitsnijdraad – voor een langere 

levensduur van snijdraad

• Verzacht butyllijmen – vergemakkelijkt het uitsnijden van 

met butyltape verlijmd glas

Toepassing

Special Release Agent penetreert in de meeste lijm, zoals dubbelzijdige tapes gebruikt bij het bevestigen van

o.a. profielen, nummerplaten, bumperprofielen, sierlijsten en emblemen. Het middel kan ook worden gebruikt om

butylkleefstoffen zacht te maken, zoals voorruitlijmen, alvorens deze met een snijdraad te kunnen uitsnijden. Het

werkt als smeer- en koelmiddel voor de voorruitsnijdraad , en verlengd de levensduur van de draad.

Instructies

1.Goed schudden vóór gebruik.

2.Spuit Special Release Agent op de lijmlaag van de tape en laat 3 tot 5 minuten intrekken.

3.Verwijder het losgeweekte materiaal en spuit Spray Release Agent op nieuw blootgelegde delen.

4.Herhaal de behandeling om alle lijmresten te verwijderen.

5.Laat volledig drogen alvorens nieuwe materialen aan te brengen.



Technische gegevens
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KENT Belux SPRL/BVBA: Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert
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KENT Nederland BV:   Claudius Prinsenlaan 128 – 4818 CP Breda

Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 

en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 

fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

KENT Belux SPRL/BVBA of KENT Nederland BV.

KENT Belux SPRL/BVBA heeft deze Informatie met de 

grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet 

aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten 

gevolg van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de 

Informatie of schade ten gevolge van of in verband met 

het gebruik van deze Informatie.

KENT Belux SPRL/BVBA en KENT Nederland BV 

handelen onder de naam KENT.

Vestigingsadres:  

KENT Belux SPRL/BVBA

Rue Emile Francqui, 4

1435 Mont-Saint-Guibert

BTW: BE 0414.239.587

KENT Nederland BV

Claudius Prinsenlaan 128

4818 CP Breda

BTW: NL 817247658B01

Basis: Oplosmiddelreiniger

Uiterlijk/Kleur: Transparant

Geur: Alcohol

Specifieke dichtheid: 0.810  g/ml @ 25OC

pH: Niet van toepassing

Verdunningsverhouding: Niet van toepassing

Oplosbaarheid in water: Niet van toepassing

Verwerkingstemperatuur: 10  tot 25OC

VOS: 470 g/ml

Houdbaarheid: 24 maanden 

Douanetariefcode: 3403 99 10
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