
Acrysol
Een oplosmiddel van hoge kwaliteit voor het reinigen van verschillende soorten oppervlakken

Art.nr. Product S/C Verpakking

83930 Acrysol SAB 500 ml 
83925                  Acrysol                               ABS                      1 liter Blik
83940                  Acrysol                               ABS 25 L           25 liter Vat
83945                  Acrysol                               ABS 200 L            200 liter Vat

Voordelen & Eigenschappen

• Zuiver oplosmiddel – laat geen vettige film of residu na
• Universeel oplosmiddel voor verwijdering van niet-

uitgeharde afdichtingskitten, was, vetten, olie en 
lijmresten – minder voorraad

• Verwijdert siliconen – voorkomt “Fish Eye”, minder 
klachten van klanten

• Zeer snelle droogtijd – tijdwinst
• Zeer geraffineerd product – geen restgeuren

Toepassing

Een goede voorbereiding is de sleutel tot succesvolle resultaten in vele werkplaatsen, vooral bij het werken met
lak en verlijmingsmiddelen. Acrysol is ontwikkeld om oppervlakken grondig te reinigen en te ontvetten, voordat
deze worden uitgedampt, en waardoor een perfect schoon en vervuilingsvrij oppervlak ontstaat dat ideaal is om
te overspuiten of te verlijmen. Het is een must als op een te spuiten paneel nog siliconen aanwezig zijn, of als
een High Strength Tape moet worden gebruikt.

Het is veilig voor gebruik op de meeste oppervlakken zonder deze te beschadigen, terwijl het voldoende
reinigingskracht heeft om eventuele resten te verwijderen. Acrysol is ook geschikt voor het verwijderen van
transitwaxen van nieuwe voertuigen.

Instructies

1.Breng of spray Acrysol op het te behandelen oppervlak.
2.Veeg schoon met een droge propere doek en laat uitdampen.

3.Herhaal indien nodig.
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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.

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

Technische informatie

Consistentie: Heldere laag viskeuze vloeistof 

Geur: Sterke white spirit-/oplosmiddelgeur

Houdbaarheid: 30 maanden

VOS: Spuitbus 500 ml:  746g/ml

Blik 1 liter:            796 g/ml

Vat 25 liter: 796 g/ml

Vat 200 liter: 796 g/ml

Douanecode: 34053000

Temperatuurbereik: -20 tot 35ºC

Oplosbaarheid in water:  Niet oplosbaar in water

Vlampunt: < 6ºC

Soortelijk gewicht:          Bulk 0.796 g/ml 

Aerosol 0.746g/ml

Toepassing: Aanbrengen met schone droge doek

Verwijderen: Overtollige vloeistof met een droge doek afnemen 

Oppervlak laten drogen
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