
Alloy Wheel Cleaner
Effectieve en snelwerkende reiniger die remstof en ander vuil verwijdert van aluvelgen, gelakt staal en 
kunststofsierdeksels

Art.nr. Product Verpakking

83200 Alloy Wheel Cleaner 500 ml
83202 Trigger Spray 1 stuks
83201 Alloy Wheel Cleaner 5L

Voordelen & Eigenschappen

• Krachtige formule die aangebakken remstof, olie- en 
rubberresten, vliegroest, verkleuring en algemene 
wegvervuiling verwijdert – snelle en efficiënte reiniging

• Voor aluvelgen, gelakte stalen wielen en 
kunststofsierdeksels – universeel toepasbaar

• Hoogwaardige formule – reinigt, beschermt en herstelt in 
een toepassing

• Eenvoudige toepassing – klaar voor gebruik
• Verstuiver apart verkrijgbaar – minder vervuilend voor het 

milieu door verminderd gebruik van verpakkingsmateriaal
• Siliconenvrij – veilig voor schadeherstelbedrijven

Toepassing

KENT Alloy Wheel Cleaner is met zijn hoogwaardige formule speciaal ontwikkeld voor het reinigen, beschermen
en herstellen van de "new look" van aluvelgen, stalen wielen en kunststofsierdeksels. Snelle en effectieve
reiniging waardoor de beste resultaten worden verkregen bij het verwijderen van aangebakken remstof, olie- en
rubberresten, vliegroest, verkleuring en algemene vervuiling van de weg.

Instructies

1.Maak alle schroefdraden schoon met KENT Soft Surface Cleaner. 
2.Breng zo nodig KENT Anaerobic Activator aan op alle schroefdraden en laat 30 tot 60 seconden drogen.
3.Steek de bout door de verbindingsopening.
4.Breng Nutlock aan op de schroefdraad van de bout en de moer. 
5.Breng de moer aan en draai deze vast met het voorgeschreven koppel.

Na het vastdraaien de verbinding niet meer draaien of bewegen.
6.De functionele sterkte wordt bereikt na 3 tot 6 uur, afhankelijk van de aard van het oppervlak en de 

schroefdraadmaat. 24 uur laten uitharden tot de volledige sterkte bereikt is.



Technische gegevens

Basis: Zuurbasis

Consistentie: Vloeistof

Kleur: Transparant

Houdbaarheid: 24 maanden

Douanetariefcode: 3402 9010

VOS: 30 g/l

pH: 1

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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