
IGNITION DRIER & PROTECTOR 

Snel werkende vochtverdrijver voor 

ontstekingssystemen. 

Part Nº:  60495    

Spray Ignition Drier and Protector (SID)   400 ml 

Spuitbus

Kenmerken Voordelen

•Droogt elektrische systemen •Snelle werking om opnieuw motor te laten 

starten

•Beschermt tegen vocht •Voorkomt elk probleem 

•Geen enkel risico voor kunststof verf •Veilig in gebruik

•Siliconenvrij •Veilig voor lak

Toepassing

Ignition Drier kan als vochtverdrijver worden 

gebruikt bij alle ontstekings- en elektronische 

systemen. Product vormt een beschermende 

laag om binnendringen van vocht te 

voorkomen.  

Onschadelijk voor de meeste materialen, ook 

geschikt voor alle soorten elektrische circuits. 

Ignition Drier is een onmisbaar hulpmiddel in 

de marktsegmenten autoreparatie en 

wasstraten. 

Instructies

Makkelijk in gebruik. U hoeft er alleen voor te 

zorgen dat het betreffende onderdeel 

spanningsloos is op het moment van 

behandeling. Dit in verband met het risico op 

ontvlambaarheid.

Auto starten enkele minuten na behandeling.

DS89

Tips & trucs

Product preventief aanbrengen op plekken die vatbaar zijn 

voor vochtinsijpeling en schimmel zodat het een 

beschermende laag kan vormen.



Technische gegevens

Product: Ignition Drier & Protector

P/N: 60495

Part code: SID

Verkoopeenheid: 12

Voorkomen: Onzichtbaar

Geur: white spirit/lavendel

Ontvlambaarheid: Zeer licht ontvlambaar

Verpakking: Spuitbus 400 ml

Douanetariefcode: 3403 99 10

Houdbaarheid: 24 maanden

VOS: 678 g/l

Specifieke zwaartekracht:

0.79g/ml

Label: 14-15

Bijbehorende

producten

Markt-

segmenten 

Veiligheids- en 

gezondheidsinformatie

Electrical cleaner (SE2), S100/K44 silicone grease

Primair Secundair

ZEER LICHT 

ONTVLAMBAAR 

GEVAARLIJK VOOR 

HET MILIEU

R12 Zeer licht ontvlambaar. R51/53 Vergiftig voor in het water levende 

organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke 

effecten veroorzaken. R66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een 

gebarsten huid veroorzaken. S16 Verwijderd houden van 

ontstekingsbronnen — Niet roken. S23 Spuitnevel niet inademen. S35 Deze 

stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. S37 Draag geschikte 

handschoenen. S51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. 

S61 Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale 

instructies/veiligheidskaart.

IGNITION DRIER & PROTECTOR 

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

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

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.

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


