
LARGE SPONGES 

Kenmerken en Voordelen 
• Gemakkelijk te gebruiken 
• Sterk absorberend 
• Duurzaam 
• Versnelt het rendement 
• Economisch en doeltreffendheid 

Gebruiksaanwijziging 
 
Een sterk absorberende spons, gemakkelijk in de hand, sterk absorberend en duurzaam. 
 
Voor professioneel gebruik met produkten van Kent : Wash & Wax Shampoo, Nano Wash & 
Wax, Super Co Polymer, Traffic Film Remover …….. 
 
Deze spons is van groot belang , versnelt het rendement op de werkvloer. 
 
Beschikbaar per pak van 6 stuks. 
Kent sponge zal snel een onmisbarer tool zijn in alle werkplaatsen en zal het rendement hierbij 
sterk verhogen. 

Een gemakkelijk te hanteren spons met een 
sterk absorberend vermogen. 

Large sponges – pack of 6: 85762 

Hints & Tips 
 
 

DS496 



Technische Informatie 

Part number: 85762 11 

Omschrijving: Large Sponge (Pack of 6) 

Houdbaarheid n/a 

Verpakkingseenheidt:PCE 

Gevaren Indo:n/a 

Kleur Product: yellow 

Verpakking: plastiek zakje 

Label codes: 11 

Aanverwante producten  
Traffic Film Remover (85466) , Nano Wash & Wax (85745, 85746, 85768), Wash & Wax (85743, 
85744, 85767), Super Co Polymer Dewaxer (85741, 85742, 85766), etc…. 

Markt 
segmenten 

Veiligheids & Gezondheidsinformatie 

Vervanging: n/a 

Stock Code: Large sponge 

Douane Tarief       : 39249011 

MSDS: no 

Soortelijk gewicht: Pce 

 

Dit product is niet onderworpen aan de identificatie 
voorschriften uit hoofde van Eg- 

richtlijnen en de verordening inzake gevaarlijke stoffen 
 

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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