
Cleaning Agents 
SPEEDY 500 

KENT SPEEDY 500  is een extra 

krachtige ontvetter voor het verwijderen 

van lijm en lijmresten en andere moeilijk 

te verwijderen vervuiling. 

Part Nº:  34705 Speedy 500 

Voordelen en eigenschappen 
• Bevat geen gechloreerde oplosmiddelen of aceton         - minder agressie voor materialen 

• Verwijdert nagenoeg alle lijm en lijmresten     - één product voor verwijdering van… 

• Eenvoudige in gebruik                                                      - “wipe on, wipe off” 

• Snelle verdamping      - werk snel en laat geen residu achter 

• Multi toepasbaar      - kan worden gebruikt voor het verwijderen van lijm         

                                                                                              of verdunning van lijm op synthetische of harsbasis 

Toepassingen 

 
SPEEDY 500 is een krachtig oplosmiddel voor 

het oplossen en verwijderen lijm en lijm resten, 

afdichtingen, vet, olie en vuil 

Zeer geschikt als krachtige ontvetter ter 

voorbereiding van reparaties en lak spuitwerk. 

• Verwijdert siliconen, lijm, overspray,   

   undercoating, was, hars, vet en  

   oliehoudende vervuiling. 

• Vlekverwijdering op bekleding. 

• Kan gebruik worden op metalen en gelakte  

  oppervlaktes en de meeste kuststoffen 

Instructies 

 
1 Drenk een droge schone doek met 

SPEEDY 500 wrijf deze licht over het 

te behandelen oppervlak.  

             SPEEDY 500 kan lak of kuststoffen 

aantasten. 

             Test eerst om er zeker van te zijn dat 

er geen schade kan ontstaan 

 2.         Wrijf het oppervlakte schoon en droog 

met een schone droge doek. 

 3.         Bij sterke vervuiling de behandeling 

herhalen. 

Hints & Tips DS325 



Cleaning Agents 
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Associated 
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Primary Secondary 

Health & Safety Information 

Acrysol, Multi Clean, Tar and Glue Remover 

DS325 

IRRITEREND 

 

R10 Ontvlambaar 

R 20/21  Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid.  

R 38       Irriterend voor de huid.  

R 52/53  Schadelijk voor in het water levende organismen en kan in het aquatisch    

               milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken  

R65 Schadelijk, kan longschade veroorzaken na verslikken 

R66        Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken                         

S23        Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen  

S36/37   Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.  

S51        Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.  

S62        Bij inslikken niet het braken opwekken: direct een arts raadplegen en           

               verpakking of het etiket tonen.  

Art Nº:        34705 11 

naam:       Speedy 500 

Houdbaar:       24 maanden 

Verpakking:       1L 

Consistentie:       Vloeistof 

Product kleur:                  Transparant 

VOS:                                  834g/L 

Douanecode:                    3402 13 00 

MSDS:                               Ja 

Verwerkingtemperatuur:  tussen 0C en +40 C  

SPEEDY 500 

Voorwaarden  
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 

en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 

fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

KENT  Belux sprl/bvba of KENT Nederland B.V. 

KENT Belux sprl /bvba stelt deze publicatie met de grootst 

mogelijke zorg samen maar kan geen aansprakelijkheid 

aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen 

voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen 

voorkomen door onnauwkeurigheden of nalatigheden in 

de informatie of voor schade ten gevolge van of in 

verband met het gebruik van deze informatie. 

KENT Belux sprl/bvba  en Kent Nederland B.V. handelen 

onder de naam KENT. 

Om u in staat te stellen de meest geschikte Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen aan te wenden bij het gebruik van onze 

producten, adviseert KENT u de richtlijnen zoals die op de verpakking van het product vermeld staan, nauwkeurig op te volgen. De 

richtlijnen staan er voor uw veiligheid en KENT levert een assortiment Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen zoals 

kleding, brillen, gelaatsschermen en maskers conform de meest recente Europese voorschriften. Heeft u behoefte aan aanvullend 

advies, neem dan contact met ons op zodat wij u daarbij kunnen assisteren. Telefoon: BE +32 10 48 76 40 - NL +31 85 4868360 

Vestigingsadres:   

KENT Belux sprl/bvba 

Rue Emile Francqui, 4 

1435 Mont-Saint-Guibert 

BTW: BE 0414.239.587 

KENT Nederland B.V 

Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda. 

BTW : NL 8172.47.658.B01 

 

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 B.V.  Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda 

•Tel: +31 85-4868360 - Fax: + 31 85-4868369 


