
Plastic Prep
Plastic Prep is een doeltreffend oplosmiddel dat speciaal is ontwikkeld voor veilig gebruik in professionele 
schadeherstelbedrijven om siliconen-, was- en vetresten te verwijderen

Art.nr. Product S/C Verpakking

34699 Plastic Prep 400 ml spuitbus

Voordelen & Eigenschappen

• Reinigt diep in de poriën – verbetert de kleefkracht van 
coatingproducten, zoals Plastic Paint, Plastic Dressing & 
Spray Dye +

• Snelle verdamping – oplosmiddel heeft geen invloed op 
de hechting van coatings, geen schadelijke effecten op 
kunststof

Toepassing

Plastic Prep is een hoogwaardige reiniger die de hechting van coatingproducten op de meeste soorten kunststof
verbetert. Plastic Prep is een doeltreffend oplosmiddel dat speciaal is ontwikkeld voor veilig gebruik in
professionele schadeherstelbedrijven om resten van siliconen, was en vet van de meeste soorten kunststof te
verwijderen. Ideaal voor gebruik op bumpers, roosters, spiegelbehuizingen en lijstwerk.

Instructies

1. Goed schudden vóór gebruik.
2. Royaal aanbrengen zodat poriën van plastic kunnen openen.
3. Voor zware vervuiling, laat goed inwerken en gebruik een schone doek of borstel.
4. Verwijder overtollig product..



Technische gegevens

Consistentie: Vloiestof

Kleur: Transparant

Geur: IPA/acetone

Houdbaarheid: 24 maanden

Douanetariefcode: 34021900

VOS: 650 g/l

Soortelijk gewicht: 0,79 g/l

Toepassingstemperatuur: 10°C tot 25°C
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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.
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