
Koolstofstaven voor het snel verwijderen van 
onvolkomendheden in de lak: zoals swirls, 
(kringen/wolken), vlekken, sinaasappeleffect, 
enz….. 

Eigenschappen & Voordelen: 
 

• Snel verwijderen van onvolkomendheden in de lak: swirls (kringen/wolken), vlekken, en  
  sinaasappel effecten 
• Geen gevaarlijke bestanddelen, geen oplosmiddelen. 
• Kan telkens opnieuw gebruikt worden – zuinig in gebruik. 
 
 Gebruiksaanwijzing: 

 
Nota: vooraleeer de Carbon (koosltof) staven te gebruiken, leg ze gedurende 24 uur 
ondergedompeld in water. Vul de helft van de verpakking met water en dompel de staven en de 
steun volledig onder tot op de bodem en dit gedurende 24 uren. 
1. Kies de korrel van de staaf in functie van de toepassing (P800 of P1500). 
2. Rond de hoeken af door te wrijven op de rechthoekige ondersteunen. 
3. Maak de te bewerken oppervlakte nat en verplaats de staaf parallell over het te 
    bewerken gebied. 
4. Werk altijd met water. 
5. Eindig het werk altijd met de P3000 staaf, alvorens de hoeken af te ronden. 
6. Afvegen en polijsten zoals gewoonlijk. 
 
Houdt de staven altijd in de verpakking, ondergedompeld in water. 

DS536 

P/N: 85626  
De kit bestaat uit: 
• 1 Carbon (koolstof) staaf, korrel P800, rood 
• 1 Carbon (koolstof) staaf, korrel P1500, blauw 
• 1 Carbon (koolstof) staaf, korrel P3000, groen 
• 1 rechthoekige steun voor het afronden van 

hoeken  en egalisatie 
• 1 waterdichte doos voor het opbergen van de 

staven 

CARBON BLOCK KIT 



Technische Informatie 

Part number:  85626 

Omschrijving   Carbon Block Kit 

Levensduuur:  n/a 

Stock code:  CBK 

Verkoopseenheid: kit 

Gevaren  Info:  n/a 

Label codes:  00 

Douane Code: 68042300 

MSDS:  n/a 

VOC:  n/a 

 

Aanverwante producten: Showroom Glaze, Ceramic Abrasive Polish, Reflex, 
Hologram Free Polish, Multi Purpose Polishing kit, Nano Perfect Finish, Nano Performance Polish 

Markt- 
Segmenten 

Gezondheids-&Veiligheidsinformatie 

DS536 

Dit product is niet onderworpen aan de identificatievoorschriften uit hoofde 
van richtlijnen en de verordening inzake gevaarlijke stoffen . 
 
Veiligheids-& Gezondheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en voor professioneel gebruik. 
 

 
. 

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 

CARBON BLOCK KIT 
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