
Longlife
Een duurzame siliconenvrije vernieuwer voor externe kunststoffen, lost problemen op van zwaarbevlekte 
of verbleekte externe kunststoffen

Art.nr. Product Verpakking

85749 Longlife 500 ml bus

Voordelen & Eigenschappen

• Kostenbesparende oplossing – langdurige werking, laat 
geen regen- of watersporen na

• Biedt uitstekende dekking – eenvoudig in gebruik
• Vernieuwt en beschermt – blijvende mooie afwerking, 

zelfs bij natte wegomstandigheden
• Siliconenvrij – goedgekeurd voor schadeherstelbedrijven

Toepassing

Door de geavanceerde formule restaureert Longlife Exterior Plastic Conditioner kunststof in slechte staat, waar
normale vernieuwers "verbleken" of verdwijnen.
Een vloeistof op solventbasis voor een geavanceerde restauratie van externe kunststofdelen die aangetast en
poreus geworden zijn, waardoor het moeilijk is om ze te behandelen met conventionele siliconenhoudende
producten of gelpreparaten.
Het restaureert verkleurde externe kunststoffen zoals : bumpers, stootlijsten, spiegelbehuizingen, spoilers enz.
Het laat geen water- of regensporen na. Is bestand tegen herhaaldelijke wasbeurten.
Longlife is siliconenvrij.

Instructies

1. Zorg ervoor dat het te behandelen oppervlak grondig gereinigd is. Alle algemene vervuiling of vorige 
behandelingen met dressings op basis van siliconen <bold>moeten verwijderd worden</bold>, aangezien 
deze kunnen invloed hebben op de hechting en afwerking van de Longlife coating.

2. Aanbrengen met een spons of pluisvrije doek op een schoon oppervlak.
3. Gebruik spaarzaam en verwerk de Longlife goed over het oppervlak, met een beetje kan heel veel gedaan 

worden.
4. Laat drogen zonder op te poetsen. Na een uur zal de Longlife coating waterbestendig zijn en zal 

regenwater geen strepen achterlaten, voor een totale uitharding heeft het 24 uur nodig.

WAARSCHUWING: Gebruikte sponzen of doeken geïmpregneerd met Longlife kunnen, zonder waarschuwing, 
uit zichzelf ontbranden: spoel deze uit in warm zeepwater vóóraleer weg te gooien om zelfontbranding te 
voorkomen. Afvoeren volgens de officiële procedures.



Technische gegevens
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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

Houdbaarheid: 24 maanden

VOS: 616g/l

Douanecode: 34053000

Kleur: Amber

Verpakking: 500ml

Geur: Zoet / fruitig

Consistentie: Vloeibaar

Vlampunt: 40°C
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