
Primers & Coatings 

Part Nº:  

 

84465  Waxcoat 1L Bus 

34483 Waxcoat Tough Coat Gun 

34488 Waxcoat Spray 500ml  

84466  Waxcoat extension nozzle for Gu  

  

Features 

 

• Bulkverpakking 

• Geschikt voor gebruik op geverfde oppervlakken 

• Eenvoudig aan te brengen 

• Compatibel met GSH pistool 

• Medium viscositeit 

• Goede hechting aan de meeste ondergronden 

Toepassingsmethode 
Waxcoat in 1 liter bulkverpakking is speciaal ontwikkelde 

wax spray voor holtes. Deze geeft een laatste 

beschermingslaag tegen water en andere vervuilende 

stoffen zoals strooizout, die roest en andere schade op 

onzichtbare plaatsen in het voertuig veroorzaken.  Zoals de 

naam suggereert, creeërt het product een dikke laag 

geconcentreere was om te voorkomen dat de 

verontreinigende stoffen het metaalwerk aantasten.  

Waxcoat is ideaal voor deuren, motorkappen, 

kofferdeksels, laadkleppen, kokerbalken, voetdrempels, 

bodems van bagageruimten, voetdrempels en voor de 

bescherming van metaalplaten tegen roest. 

 

Gebruiksaanwijzigingen 

Waxcoat wordt aangebracht met het het KENT Syphon 

pistool (GSH), meestal gebruikt met deToughcoat 

producten, vast te schroeven aan de bovenkant van het 

blik, een luchtbuis te bevestigen en op het vereiste 

oppervlak te verstuiven. 

Wanneer het gebruikt wordt om de meer onbereikbare 

plaatsen een laagje te geven, kan het gebruik van een 

verlengstuk op het pistool (dat apart verkrigjbaar is) de taak 

vereenvoudigen. 

Hints & Tips 

DS152 

 

 
1. Indien mogelijk, verzeker je ervan dat het te verven  

2. oppervlak gereinigd, droog en ontvet is met KENT 

Acrysol of KENT Speedy 500.  

2. Het blik goed schudden voor gebruik. 

3. Maak het KENT sifon pistool vast aan de Waxcoat 

verpakking, verzeker je ervan dat het pistool er 

stevig opgeschroefd is.  

4. Maak het pistool vast aan een geschikte 

compresseur.  

5. Maak het verlengstuk vast aan het sifon pistool 

indien het product aangebracht moet worden op 

moeilijk te bereiken plaatsen.  

6. Spuit het product en breng indien nodig 

verschillende lagen aan.  

7. Kan gebruikt worden op pasgeverfde oppervlakken.  

Spuit niet op de motor, de remmen of de uitlaat.  

8. Indien nodig, verwijder de overtollige Waxcoat met 

KENT Acrysol of KENT Speedy 500. 

Door het hoge harde stofgehalte dient het product goed 

geschud te worden voor gebruik. 

Benefits 

 

• Rendabele oplossing 

• Betrouwbaar 

• Tijdbesparend 

• Aanvoudig aan te brengen 

• Dringt in alvorens op te drogen 

• Kan gebruikt worden voor het ganse 

  voertuig. 

WAXCOAT 



Technische Informatie 

DS152 

Aanverwante Producten 

Markt  

Segmenten 

Veiligheid-en 

Gezondheidsinformatie 

Acrysol, Speedy 500 

Secondair Primair 

R10  Ontvlambaar 

R51/53  Giftig voor in het water levende organismen, veroorzaakt op lange    

 termijn schadelijke effecten in het aquatisch milieu 

R66  Herhaald blootstelling kan een droge of gebarste huid veroorzaken  

R67  Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken 

S23  Rook niet inademen.  

S24  Vermijd contact met de huid.  

S29/56  Niet in de riolering gieten, deze stof en de verpakking  voro 

 gevaarlijk   of bijzonder afval brengen 

S43 Ingeval van brand, gebruik zand, kooldioxyde of poederblusmiddel. 

 Gebruik nooit water. 

S46  Ingeval van inslikken onmiddellijk  een arts raadplegen en 

               hem/haar de verpakking laten zien. 

Gevaarlijk voor het milieu 

Part Number 84465 Waxcoat 1 Litre (CWX-1L) 

Part Number 34483 Syphon Pistool (GSH) 

Part Number 84466 Verleng Nozzle (GSH-EXT) 

Part Number 86172 HV Verlengbuis (HV buis) 

Kleur Bruin 

Vaste Stoffen 49-54% (DIN 53215) 

Ontvlammingspunt >39°C (ASTM   1320-67) 

Viscositeit 30 ±sec (Ford DIN cup nr 4 

Dikke 0.86±1.02kg/L (DIN 51757) 

Laagdikte ongeveer. 30 microns 

Kleefvrij 10-15 min. 

Volledige droogtijd 5 uren 

Zoutbestendigheid 1000 hours (SS DIN 53210) 

Toepassingstemperatuur 5>80c  

Verpakking Bulk 

Levensduur 30 maanden 

Verkoopseenheid Per stuk 

UN number 1139 

Consistentie Dikke vloeistof 

Douanecode 2715 00 00 

Gram per litre (VOS) 438g/Litre 

VOS:                               2004/42/IIB(e)(840)438 

 

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 –Direct:  +31 85-4868364 - Fax: + 31 85-4868369 
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