
Een unieke reinigingsformule die een natuurlijke glans biedt en banden vernieuwt in één handbeweging

Art.nr. Product Voorraadcode Verpakking

86952 Tyre Dressing KTD 400 ml spuitbus

Voordelen en eigenschappen

• Gebruiksklare spuitbus – spaart tijd en inspanning
• Waterafstotende afwerking – bestand tegen 

verwering, beschermt tegen wegdekvervuiling en 
verontreinigingen

• Natuurlijke, langdurige glans – beschermt tegen 
uitdroging en voorkomt scheurtjes

Toepassing

KENT Tyre Dressing is een reiniger en hersteller in één toepassing. Tyre Dressing is speciaal ontwikkeld om 
de kleur met een natuurlijke glans te herstellen.  Het product voorkomt dat banden bruin uitslaan en het 
beschermt tegen verwering en vroegtijdige veroudering. 

Instructies

1. Reinig vooraf zeer modderige banden. 
2. Goed schudden vóór gebruik. Spuit in een zwaaiende beweging rond de zijwand van de band.    

Laat 5 tot 10 minuten drogen.
Een tweede laag kan worden aangebracht voor een optimaal resultaat.

NB: Niet spuiten op het loopvlak van de band of op remsysteemonderdelen.

Tyre Dressing



Technische Informatie

Basis: Schuimreiniger op waterbasis / conditioner

Uiterlijk/kleur: Wit schuim

Geur: Zacht / mild

Soortelijk gewicht (25 °C): 1.001 g/l 

Vlampunt: Niet van toepassing, als spuitbus

pH: Niet van toepassing

Verdunningsverhouding: Niet van toepassing 

Oplosbaarheid in water: Niet mengbaar of moeilijk te mengen

Toepassingstemperatuur: 10 ºC tot 35 ºC

VOS: 90 g/l

Houdbaarheid: 24 maanden 

Douanetariefcode: 3405 90 10

REV: 10/09/2021

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

KENT Belux BV: Steenweg op Mechelen, 455/8 – 1950 Kraainem
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV:   Verlengde Poolseweg 16 – 4818 CL 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 BV of KENT Nederland BV.

KENT Belux BV 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 BV en KENT Nederland BV handelen onder 
de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux BV
Steenweg op Mechelen, 455/8
1950 Kraainem
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Verlengde Poolseweg 16 
4818 CL Breda
BTW: NL 817247658B01

http://www.kenteurope.com/fr/
http://www.kenteurope.com/fr/
http://www.kenteurope.com/

	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2

