
Tekchek
Een witte poederspray voor de snelle opsporing van lucht-, water- en stoflekken op gemonteerde ruiten, 
kofferruimten en deuropeningen 

Art.nr. Product S/C Verpakking

34362 Tekchek                   TCK 300 ml spuitbus

Voordelen & eigenschappen

• Witte poederspray – snelle opsporing van lucht-, water- en stoflekken 
op glas, deur- en kofferbakafsluiting

• Ideaal te gebruiken om lekkage bij karterpan, transmissies en 
motorblokken te lokaliseren, het poeder zal bruin of zwart verkleuren 
op de plaats van de lekkage, geeft de exacte lekkageplaats aan –
spaart tijd

• Op talk basis – geeft een droog talkpoederachtig residu
• Verdampt snel – droog in enkele seconden
• Snel te verwijderen – geen tijdrovende reinigingsprocedure
• Tast geen rubber, vinyl, metaal, gelakte oppervlaktes en glas aan –

veilig in gebruik

Toepassing
KENT Tekchek laat een exacte opsporing toe van lucht-, water- en stoflekkage op glas, kofferbakafsluiting en 
deuropeningen, motorblokken, transmissies, radiatoren, enz. 
Het product is ontwikkeld op basis van talk, snelle verdamping.  Het laat geen hardnekkige krijtachtige resten na, 
en is snel en eenvoudig te verwijderen.   

Instructies
1. Vóór gebruik spuitbus minstens 30 seconden goed schudden.
2. Open deur of kofferdeksel, bij gebruik van een deur moet het raam volledig gesloten zijn.
3. Reinig de tochtstrip, deurrubbers met KENT Soft Surface Cleaner of Acrysol en een schone reinigingsdoek,  

en laat de oppervlakte drogen.
4. Spuit Tekchek op de deur of kofferklep op tegenover liggende zijde van het afsluitrubber, houd de spuitbus op

ongeveer 15 cm afstand. Gebruik van het verlengde spuitpijpje en nozzle voor een nauwkeurige 
toepassing.

5. Sluit de deur of kofferdeksel tot aan de eerste aanslag, niet dichtslaan of dichtdrukken.
6. Bij het openen van de deur of kofferdeksel zal zich een poederafdruk aftekenen waar contact heeft 

plaatsgevonden. De plaatsen zonder poederafdruk laat zien waar lekkage problemen zich bevinden, een lichte 
poederafdruk van 3mm kan eveneens wijzen op een lekkage.

7. Deur of kofferdeksel afstellen om lekkage te elimineren.
N.B.: Voor motoren, transmissie, radiatoren en stuurhuis, reinig de te behandelen zone, spuit op de 

vermoedelijke lekkage. Het poeder wordt bruin/zwart indien er barstjes aanwezig zijn.    



Technische Informatie
Basis: Op basis van talk

Uiterlijk/kleur: Vloeibare suspensie, dun wit

Geur: Karakteristiek

Specifieke dichtheid (25 °C): 0.95 g/l 

pH: Niet van toepassing

Verdunningsverhouding: Niet van toepassing

Oplosbaarheid in water: Niet oplosbaar

Verwerkingstemperatuur: 10 - 25 °C 

Droogtijd: 10 - 20 seconden (20 °C / 50% RH)

Vlampunt: Niet van toepassing, als spuitbus

VOS: 584 g/l

Houdbaarheid: 24 maanden 

Douanetariefcode: 3403 9900

REV: 27/07/2016

VIB beschikbaar op 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
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