
Een gebruiksvriendelijke gel ter voorkoming van hitte-overdracht of beschadiging door hitte van gevoelige 

materialen, en bij laswerk dat hoge temperaturen vereist

Toepassingen

Heatshield Gel voorkomt of verlaagt de vervorming van materialen die aan warmte worden blootgesteld,

zoals metaal, of dient als beschermlaag voor geverfde oppervlakken en delicate materialen. Het product

is niet-giftig, niet-corrosief en biologisch afbreekbaar. Heatshield Gel dient ter bescherming van de

aanpalende delen van beschadigde stukken die dienen te worden gelast, zoals bij beschadigde wagens.

Het product vermindert of voorkomt ook de warmteverspreiding bij het lassen van nieuwe panelen of

bepaalde stukken. Bovendien vermijdt de Heatshield Gel dat lasspatten zich aan oppervlakken hechten.

Instructies

1. Verstuif Heatshield Gel op het oppervlak dat dient gelast of verwarmd te worden op een afstand van 

+/- 25mm.

2. Na gebruik, reinigen met een vochtige doek.

N.B. Het product niet laten bevriezen vermits dit grotendeels van zijn eigenschappen zou verliezen.

Tips

Heatshield Gel koelt snel warme oppervlakken af indien op het oppervlak wordt gespoten.  Voorkomt ook 

dat brandbare materialen vuur vatten bij aanwezigheid van een vlam of warmtebron. Heatshield Gel  

vermindert of voorkomt het risico van vervorming bij het lassen van kunststoffen.

Eigenschappen & voordelen

• Voorkomt  of verlaagt vervorming van materialen 

zoals metalen door hitte - herstelling met 

kwaliteitsafwerking

• Vermindert herstellingskost - tweede interventie 

wordt vermeden in geval van eventuele schade 

veroorzaakt door hitte of door lasspatten  

• Beschermt gecoate oppervlakken (verf, vernis) en 

gevoelige materialen tegen beschadigingen door 

hitte bv. rubber, glas, kunststof 

• Niet giftig, non-corrosief en biologisch afbreekbaar

• Handige spray - gemakkelijk en veilig in gebruik

• Te reinigen met een vochtige doek 

• Tijdbesparend 

Heatshield Gel

Artnr.: 84145  (HSG) – 907 ml vernevelaar



Artikelnummer: 84145

Omschrijving: Heatshield Gel, Spuitbus  907ml

Houdbaarheid: 24 maanden

Verkoopeenheid: Stuk

Gevareninfo: Geen enkel gevaar

VOS:

Stockcode: HSG

Douanecode: 3810 10 0000

Aantal per doos: 12

MSDS: Ja

Vervangend product: Geen

Kleur: Licht 

Consistentie: Gel

Technische Informatie

MSDS beschikbaar op www.kenteurope.com
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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 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 BV

Claudius Prinsenlaan 128

4818 CP Breda

BTW : NL 817247658B01


