
Cleaning Products 

Hints & Tips 

Een op waterbasis en silicone vrij rubber 
dressing. 

Instructions 
 
1/. De te bewerken oppervlakken dienen  
      zuiver en droog te zijn.  
 
2/. Gebruik met een verstuiver of borstel.  
 
3/. Laat drogen. 

85752 TopDress 5L 

Kenmerken & Vorodelen 
 
• Gemakkelijk te gebruiken: Verstuif op een zuiver oppervlak en laat drogen 
• Een prachtige originele afwerking : Laat een satijnen afwerking na zoals nieuw 
• Niet brandbaar en Silicone vrij: Extra veilig voor lakkerijen. 
• Vlekt niet :Laat geen sporen na op  vloeren in de schowroom 

TOPDRESS  
WATERBASED TYRE DRESSING 

Gebruiksaanwijziging 
Een hersteller op waterbasis  voor banden en rubber.  
Laat zich gemakkelijk uitwrijven. Eénmaal droog, laat 
dit product een prachtige glanzende schijn na « zoals 
nieuw »  

Ideaal voor gebruik in de schowroom, bvb. Rubberen 
vloermatten. Niet ontvlambaar. 

In tegenstelling met vele herstellende producten voor 
rubber op waterbais , laat Kent TopDress zich 
zonder moeite gebruiken op banden en 
oppervlakken in rubber. Het is is een opmerkelijk 
laagschuimend product – is belangrijk voor een 
snelle rotatie van wagens in de workshop. 

DS508 



Technische Informatie 

Part Nº: 85752 / 85753 

Omschrijving: TopDress Waterbased tyre dressing 

Houdbaarheid: 24 months 

Gevaren info: n/a 

VOS: 70g/l 

Douane Tarief Code: 29054500   

SMDS: Yes 

Consistentie: Vloeibaar 

Geur: Appel 

Kleur: Licht groen 

Label: 11 

Vervangen: n/a 

Verpakkingseenheid:

 5L(85752); 25L (85753) 

Aanverwante 
Producten 

Marktsegmenten  

Veiligheids- & Gezondheidsinformatie 

Kent sponge (85755 11), Kent Large sponge (85762 11), Kent Finishing Cloths (83240), 
Large microfibre cloth (85097), Blue Wiper Roll (V1274), Wheel cleaning brush (85765) 
Plastic pump dispenser (85652) 
 

R20/21/22 Schadelijk bij inademing .  
R36/38 Irriterend voor de ogen. . Irriterend voor de ademhalingswegen   

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 
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