
Showroom Glaze
Antistatisch – Streepvrij – Professionele showroomhoogglans

Art.nr. Product Voorraadcode Verpakking

84954 Showroom Glaze KSH 500 ml fles + handverstuiver

Voordelen & Eigenschappen

• Antistatische formule, bevat geen was, petroleum of 
siliconen – veilig voor gebruik in schadeherstelbedrijven

• Kras- en streepvrije formule – eenvoudig te gebruiken
• Veilige verwijdering van stof, lichte vervuiling, vette 

vingerafdrukken en kleine watervlekken – veelzijdig, 
vermindering van voorraad

Toepassing

Verwijdert stof, licht straatvuil, vette vingerafdrukken, kleine watervlekken, en is uitstekend geschikt voor de
reiniging van licht vervuilde voertuigen zonder het gebruik van water.

Showroom Glaze is veilig voor alle soorten lak, blanke lak, metaal, glas, kunststof, rubberen sierstrips, en werkt
het best op gladde oppervlakken die eerst zijn gepolijst.

Bevat geen was, petroleum of siliconen.

Instructies

1. Schud lichtjes en breng Showroom Glaze aan op een droog oppervlak, telkens op kleine oppervlakken.
2. Gebruik een schone zachte doek voor een perfecte hoogglans.
3. Vermijd contact met tapijt, stoelbekleding of andere stoffen.
4. Niet aanbrengen op oppervlakken vóór het overspuiten.



Technische Informatie

Consistentie: Vloeistof

Kleur: Lichtrood 

Geur: Geparfumeerd 

Houdbaarheid: 18 maanden

Douanetariefcode: 3405 30 00

Toepassingstemperatuur (minimum): 15 0C 

Toepassingstemperatuur (maximum): 25 0C 

VOS: 0 g/l

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
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