
Long Lasting Shine
Een speciaal ontwikkeld polijst– en poetsmiddel met nanotechnologie voor een heldere en prachtige 
hoogglansafwerking zonder hologrammen of swirls

Art.nr. Product S/C Verpakking

85403 Long Lasting Shine LLS 500 ml fles & trigger spray

Toepassing

Long Lasting Shine is een poets- en polijstmiddel in trigger spray dat geschikt is voor alle typen lak, 
kunststoffen, gelcoatings, glas, enz.
Het kan met de hand of machinaal worden verwerkt voor een perfecte hoogglansafwerking van alle soorten 
lak, inclusief delicate kleuren. 
Uitstekend geschikt voor het verwijderen van polijstpastaresten, hologrammen, enz.

Voordelen & eigenschappen

• Snelle reiniging – zonder kringen na te laten
• Hoogglanzend eindresultaat – langdurige bescherming door 

een PTFE- en polymeer beschermlaag
• Weinig product nodig – economisch in gebruik
• Bevat geen siliconen of oplosmiddelen – veilig voor 

schadeherstelbedrijven
• Zeer mooi resultaat op donkere kleuren – zonder vlekken of 

strepen

Instructies

Met de hand: spray op het te polijsten oppervlak en poets onmiddellijk met een zachte poetsdoek.
KENT Finishing Cloth 86343 / 86344

Machinaal: gebruik met polijstmachine (800-1800 rpm) voor het verwijderen van polijstsporen, 
hologrammen, enz.

Snijdende actie: voor het verwijderen van schuurkrassen ~ P3000, gebruik met 
Foam Wool Pad 86289

1. Breng product aan op het gelakte oppervlak
2. Wrijf met de pad het product over de te polijsten oppervlakte en begin met de machine te polijsten
3. Naarmate de waas vermindert en de oppervlakte begint te glanzen, vermindert u de druk van de

polijstmachine
4. Blijf op het oppervlak zonder druk polijsten tot de oppervlakte begint te glanzen



Technische informatie

Basis: Vloeibare emulsie met PTFE  

Uitzicht/ kleur: Beige / roze

Geur: Fruitachtig

pH: Neutraal

Verdunningsverhouding: Niet beschikbaar

Oplosbaarheid in water: Ja, mengbaar met water

Verwerkingstemperatuur: Omgevingstemperatuur 

VOS: 0 g/ml

Houdbaarheid: 18 maanden

Douanetariefcode: 34053000

Algemene informatie:

REV: 09/11/2017 

VIB 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 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

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

	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2

