
Kenmerken & Eigenschappen 
 
• Gemakkelijk te gebruiken  
• Zeer absorberend 
• Kan lang gebruikt worden 
• Efficient 

Toepassingen 
 
Kent Kunstleer Doek heeft alle professionele 
voordelen van een echt zeemvel : absorberend, 
uitstekende reiniginskracht op oppervlakken EN 
laat geen enkel spoor van waterdruppels na. 
 
En nog meer,  het voordeel van  KENT HI 
Synthetic leather is dat dit doek niet zwaar 
aanvoelt eens deze vochtig is, wat het gebruik ook 
vergemakkelijkt 
 
Kent Hi Synthetic Leather kan tot 8 x zijn gewicht 
absorberen zonder moeite. 
Is wasbaar en bestand tegen verrotting 
 

Een zeer absorbererende Kunstleer doek. 

85764 Hi Synthetic leather 

Hints & Tips 
Veiligheid eerst : Buiten bereik van kinderen  
om verstikkingsgevaar te voorkomen 

 
 
• Economisch 
• Wasbaar 
• Droogt zonder moeite de oppervlakken 
• Extra groot 

Instructies 
 
Voor het eerste gebruik goed spoelen 
 
Nota: 
• Bestendig tegen warm water boven de 
  60C. 
• Bestendig tegen alle gebruikkelijke  
  detergenten 
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Technische Informatie 

Part number: 85764 

Omschijving: Hi Synthetic leather 

Houdbaarheid:n/a 

Verpakkingseenheid: PCE 

Gevaren Info: n/a 

Kleur Product: geel 

Verpakking: plastiek zak 

Label codes: 11 

Aanverwante producten 

Markt-  
Segmenten 

Veiligheids- & Gezondheidsinformatie 

Vervanging: n/a 

Stock Code: HSL 

Douane Code          : 63071030 

MSDS: no 

Meeteenjheid: stuk 

Afmeting: 54x44cm 

 

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 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 762019223 

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 
 

KNT Nederland BV Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda 
Tel:  +31 85-4868360     Fax:+31 85-4868369 
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