
PLASTIC DRESSING 

Part Nº: 

34706  Plastic Dressing  (KPD) 400ml spuitbus 

Eigenschappen 

• Vrij van siliconen  

• Hernieuwen van kunststoffen 

• Weerbestendig eenmaal droog 

• Economisch bij gebruikt 

• Aangename geur 

• Niet schadelijk 

• Houdbaar gedurende 24 maanden 

Toepassing 

• KPD mag op alle soorten kunststof gebruikt worden. 

• Geeft een nieuw uitzicht, renoveert en beschermt 

dankzij de beschermde film die verhard bij UV. 

•  Ideaal voor beschermkappen, synthetische 

componenten in fabrieken, kantoren,  marine en 

voertuigen. 

• Bevat geen siliconen kan velig gebruikt worden 

   in het schilders « milieu » 

• KPD kan ook gebruikt worden voor het beschermen 

van kunststofonderdelen 

• Kan buiten worden gebruikt om deksels te 

beschermen tegen alle weersomstandigheden 

• Vernieuwen van electriciteitskasten 

• Bescherming van verkeerslichten 

• Vernieuwen van kunstofonderdelen van machines 

vóór controle 

• Vernieuwen van daschboards 

Instructions 

1) Reinig de kunststof met APFC,en zorg dat alle 

onreinheden verdwenen zijn. Droog  met een zuivere 

doek. 

NB : gebruik  geen Soft  Surface Cleaner  daar deze 

de hechting verminderd. op de kunststof.. 

2) Controleer het doekje om te zien of er geen 

onzuiverheden meer aanhangen, ga terug naar 

punt 1. 

3) Breng een weinig product in het midden van 

een  zuivere en vochtige spons en breng 

gelijkmatig aan op de kunststof. 

4) Polijsten en aanbrengen op het oppervlak, 

overmatig aanbrengen vermijden , gebruik een 

papieren- of  droge doek. 

5) Verwijder indien nodig  met NAPFC het 

overtollige op metaal of op glas . 

6) Gebruik geen sterk reinigingsmiddel op 

kunststof gedurende 48 uren. 

DS104 

Plastic Dressing is een siliconen coating die wordt 

geabsorbeerd door de poriën van het kunststof. Het 

droogt  en laat een  uniforme  sombere film "als 

nieuw" na. Plastic Dressing is geschikt voor alle 

buitenkunststof fen . De deklaag vormt een film die 

uithardt bij contact met UV. 

Voordelen 

• Zonder gevaar in het « schilders milieu » 

• Dringt in de porieën van de kunststof 

• Niet gemakkelijk te verwijderen 

• Laat een beschermende film na die verhardt bij 

UV 

• Voordelige prijs 

• Laat een aangename geur na 

• Veilig te gebruiken 

• Lange houdbaarheid 

Hints & Tips 

Om een goed resultaat te verkrijgen dient de kunststof zuiver te 

zijn alvorens de KPD te gebruiken. 
  



Technische informatie 
 

Part number:  34706 

Omschrijving:  Kent Plastic Dressing 

Stock code:  KPD 

Verpakking:  Spuitbus 400ml 

Houdbaar:  24 maanden 

Kleur: Groen 

Geurr: Aangenaam 

Gevareninfo: Zeer licht ontvlambaar gevaarlijk 

 voor het milieu 

 

Oplosbaarheid in water: 

 Onoplosbaar 

Douanecode:  34052000 

MSDS:  oui 

Label  07/14/15 

VOS Vluchtige 

 bestanddelen

 338 g/l 

 

Aanverwante 

Producten 

Markt-segmenten 

Veiligheidsinformatie 

Plastic Prep (34699), NAPFC (84909), PRCII (84007), Kent Finishing Cloths (83240), 

Large microfibre cloth (85097), Blue Wiper Roll (V1274) 

Primaire   Secondaire 

TRES INFLAMMABLE 

 

 

DANGEREUX POUR 

L’ENVIRONNEMENTT 

R36 / 38 Irriterend voor de ogen en de huid 

R51 / 53 Giftig voor waterorganismen, veroorzaakt schade 

onomkeerbaar in het aquatisch milieu. 

R66 Herhaalde blootstelling kan een droge of  barsten van de huid veroorzaken. 

S16 Verwijderd houden van vlammen en ontstekingsbronnen - Niet roken 

S23 Damp niet inademen 

S51 Gebruik in goed geventileerde ruimte. 

S60 Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval.melden 

S61 Voorkom lozing in het milieu. Raadpleeg de instructies van de leverancier 

DS104 

Waarschuwing: Houder onder druk: beschermen tegen zonlicht en niet blootstellen aan temperaturen boven 50 ° C. 

Niet doorboren of verbranden, zelfs na gebruik. Niet spuiten in de richting van een vlam of gloeiend materiaal. 

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 BV:  Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda 

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

 

PLASTIC DRESSING 


