
Nano Performance Polish
NANO Performance Polish is ontwikkeld met behulp van een unieke samenstelling van fijne nanodeeltjes 
die superieure bescherming bieden met een langdurige glans

Art.nr. Product S/C Verpakking

85396 Nano Performance Polish NRP1 500 ml fles
85092 Nano Performance Polish NRP5 1 liter fles
85250 Nano Performance Polish NRP500 5 liter fles

Toepassingen

KENT Nano Performance Polish: speciaal geformuleerd met behulp van de nieuwste nanotechnologie 
voor het poetsen van gelakte oppervlakken van nieuwe en oudere auto’s, touringcars, motorfietsen, 
vrachtwagens, caravans, enz.
Vult kleine onvolkomenheden met een uitstekende langdurige glanzende afwerking als resultaat.
Voor gebruik op: Alle automotive laksystemen, waaronder lakken op waterbasis, lakken op basis van 
oplosmiddelen, High & medium solid, infrarood en versneld uitgeharde lakken, 1- en 2-component, acryl, 
cellulose, synthetische en OEM-afwerkingen inclusief Nano Ceramic Clear Coats.

Voordelen & Eigenschappen

• Verwijdert kleine imperfecties – zorgt voor een  gelijkmatige 
glanzende afwerking

• Geschikt voor alle autolaksystemen
Speciaal geformuleerd voor de professionele markt –
tijdbesparende producten

• Combineert waterafstotende laag met diepe glans – uitstekende 
afwerking

• Geen water nodig – geen vervuiling, eenvoudige toepassing

Instructies

1. Fles goed schudden vóór gebruik.
2. Gebruik voor het beste resultaat KENT Black Foam Pad, zachte zwarte pad.
3. Aanbrengen op schone, koele oppervlakken. Niet aanbrengen in direct zonlicht.
4. Oppoetsen met een zachte schone KENT Finishing Cloth of Large Microfibre Cloth en laat drogen.

N.B.: Geen buitensporige hoeveelheid polish gebruiken.
Op zachte of gevoelige lak of waar een ophoping van warmte door het polijsten een probleem kan zijn, 
helpt het gebruik van waternevel tijdens het polijsten om wrijvingswarmte te voorkomen. Vooral bij 
gebruik van nieuwe schuimpads heeft dit een goed effect bij het polijstproces. Vermijd echter onnodig / 
overmatig water. Altijd nieuwe schuimpads activeren met water, eenmaal gebruikt hoeft geen extra water 
te worden gebruikt omdat de schuimpads dan geïmpregneerd zijn met het polijstproduct.



Technische Informatie

Basis: Combinatie van nanodeeltjes

Uiterlijk: Blauwe viskeuse vloeistof

Geur: Licht en aangenaam

Soortelijk gewicht: 0.997 g/ml

pH: 9 +/- 0.5

Oplosbaarheid in water: Mengbaar

Verwerkingstemperatuur: Omgevingstemperatuur

VOS: 273 g/l

Houdbaarheid: 24 maanden

Douanecode: 3405 3000

Algemene informatie:

REV: 29/01/2019 

Aanvullende Informatie
Voor het verwijderen van swirls en hologrammen is het van essentieel belang om de polijstpads schoon te 
houden en afzonderlijk te bewaren, en alleen te gebruiken voor het verwijderen van swirls en hologrammen. 
Alle stof, straatvuil en eventuele poets- of compoundresten moeten vóór het polijsten van het oppervlak 
worden afgewassen.
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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 ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux SPRL/BVBA of KENT Nederland BV.

KENT Belux SPRL/BVBA 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 SPRL/BVBA en KENT Nederland BV 
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
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