
SPRAY GUIDE 

En 1-component schuurgids  klaar  voor 

gebruik. 

Part Nº:  84120 – Spuitbus 450 ml  

Eigenschappen Avantages 
• 1-component •  Niet nodig te mengen 

• Ontwikkeld in een spuitbus   •  Snel en gemakkelijk te gebruiken 

• Kan gebruikt worden voor droog- en nat schuren  •  Mindere stockage 

• Droog poeder •  Verstopt het  papier niet   

• Gebruikt om oneffenheden te benadrukken •  Bespaart tijd 

• Droogt snel  

Toepassingen 

 

Spray Guide is een droog poeder klaar voor 

gebruik en ideaal om oneffenheden in 

oppervlakken te benadrukken tijdens de 

voorbereiding. 

 

Spray Guide  kan gebruikt worden voor het 

droog- en of nat schuren. Daar de Spray Guide 

een droog poeder is voorkomt dit het ophopen 

van vuil op het schuurpapier gewoonlijk 

geassocieerdmet  ordinaire  zwarte kleur 

spuitbussen 

Kan als schuurgids gebruikt worden op elk niet 

zwart gekleurd oppervlak .  

Instructies 

 

 Oppervlak dient stofvrij te zijn 

 Goed schudden voor gebruik. 

 Breng een lichte laag aan op het te herstellen 

oppervlak 

  Laat 1 minuut drogen  voordat je begint te 

schuren. 

 

Hints & Tips 

DS43 



SPRAY GUIDE 

Technische Informatie 

DS01 

Aanverwante 

Producten 

Markt 
segment 

Veiligheidsinformatie 

Gamma Ultrafill  - Quickfill (34363) Multi Fill, Rapid Sand, Easy Stop, Alu Fill, Fibre Fill, Galva Fill -  

Part Nº: 84120 

Omschrijving: Spray Guide, spuitbus 450 ml  

Houdbaarheid: 24 maanden 

Gevareninfo: Irriterend, zeer licht ontvlambaar 

VOS: 680g / l 

Stockcode: SG 

Douanecode: 320890915 

MSDS: ja 

Vervanging: N/A 

Consistentie: Poeder 

Geur: Typisch  

Kleur : zwart 

R36 Irriterend voor de ogen. 

R67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. 

S16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - niet roken. 

S23 Spuitnevel niet inademen van dampen. 

S25 Vermijd contact met de ogen. 

S51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken 

LET 

Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur hoger 

dan 50 ° C. Niet doorboren of verbranden, zelfs na gebruik. Niet spuiten in de 

richting van een vlam of een gloeiend voorwerp. 

ZEER LICHT 

ONTVLAMBAAR 

 

IRRITEREND 

Secondaire 

VOS: 

 
2004/42/IIB(e)(840)680 

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 

 


