
Voordelen & Eigenschappen

• Dikte film van 20-40 micron – uitstekende weerstand tegen de gebruikelijke 
wegomstandigheden en weersinvloeden 

• Uitstekend applicatiesysteem en vloeistof met lage viscositeit – dringt door in 
de meest ontoegankelijke holle ruimtes en laat een beschermlaag na 

• Geschikt voor gebruik op recent gelakte oppervlakken – tast de lak niet aan
• Goede hechting aan de meeste ondergronden – geschikt voor gebruik in 

holle carrosserieruimtes worden.
• Sneldrogend – tijdwinst

Toepassing

Waxcoat is ontwikkeld om een laatste laag van bescherming te bieden tegen water en andere 
verontreinigende stoffen zoals strooizout, wat roest en andere schade zal veroorzaken in onzichtbare 
gebieden in het voertuig. 
Zoals de naam suggereert, creëert het product een dikke laag geconcentreerde was om te voorkomen 
dat de verontreinigende stoffen het metaalwerk aantasten.  

Waxcoat kan worden gebruikt voor het coaten van zelfs de meest ontoegankelijke gebieden, met 
behulp van de standaard nozzle of de meegeleverde verlengde spuitslang.
Het is ideaal voor in holle ruimtes van deuren, motorkappen, kofferdeksels, laadkleppen, kokerbalken, 
deur- en raamstijlen en als bescherming van metaalplaten en tegen roest.
Waxcoat eenmaal droog zal het niet meer druipen of vloeien, ook niet bij hogere temperaturen.

DS152

Instructies

1. Waar mogelijk reinig het oppervlak  en zorg dat het droog en ontvet is met KENT Acrysol of KENT 
Speedy 500. 

2. Spuitbus goed schudden vóór gebruik.
3. Spuit het product en breng indien nodig verschillende lagen aan.
4. Kan gebruikt worden op pas gelakte of oppervlakken. 
5. Overtollige Waxcoat spray resten op gelakte oppervlakken verwijderen met KENT Acrysol of 

Speedy 500.

NB:  Spuit niet op de motor, rem of remonderdelen of uitlaatsystemen.
Speedy 500 is een krachtige reiniger en kan blanke lakken of gelakte oppervlakken aantasten, test 
voor gebruik is aan te bevelen.

Speciaal ontwikkelde cavity-wax die zelfs in de meest ontoegankelijke holle ruimtes doordringt.

Waxcoat

Art.nr. Product S/C Verpakking

34488 Waxcoat CWX Spuitbus 500 ml



Technische Informatie

Consistentie: kleverige bruine spraymet hoge viscositeit 

Basis: gemodificeerde petrolatum, sulfonaten, olie, oplosmiddelen, pigment en 

additieven

Kleur: Bruin

Levensduur: 30 maanden

Dichtheid: 0.66 g/ml

Laagdikte: ongeveer. 30 micron

Droogtijd coating:     30 micron = ongeveer 1 uur (afhankelijk temperatuur en ventilatie)

Kleefvrij: 10-15 min.

Dekking:                     1L / 5m²

Zoutbestendigheid: Roestvorming Ri 0  (1000 uur, SS DIN 53210)

Verwerkingstemp.:     10º C tot 25 º C 

Temp. bestendigheid: -30º C  tot 80º C 

Douanecode 3404 90 90 

VOS: 552g/l

Zoutsproeitest: Roest -> Ri 0 (DIN 53210)

(DIN 50021 1000 uur) Blaarvorming -> m0 / g0 (DIN 53209)

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

KENT Belux SPRL/BVBA: Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

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
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