
Polijstmiddelen

DS664

Hints & Tips
Breng niet teveel  polijstpasta aan op de pad.

Zorg ervoor dat de juiste polijstpasta op het juiste 
polijstkussen gebruikt wordt.

Een reeks van vier pads, die dienen voor 
het polijsten van oppervlakken van alle 
voertuigen, teneinde een hoge 
professionele afwerking te bekomen.
Ontwikkeld als onderdeel van het Spot 
Repair Program

77mm Polishing Pads

Zwart 5/ Zakje SFPPB 86286
Wit 5/ Zakje SFPPW 86287
Oranje 5/ Zakje SFPPO 86288
Lambswol 5/ Zakje PPL 86289

Kenmerken Voordelen
• Product van hoge kwaliteit • Lange levensduur
• 77mm Diameter • Ideaal bij het gebruik van  Spot Repair Programma
• Volledig gamma • Geschikt voor alle oppervlakken  en afwerkingen

Toepassingen
De kleur van de Pads is gecodeerd voor een gemakkelijke identificatie en toepassing; het kleurverschil 
is gebaseerd  op de verschillende  dichtheden van het schuim. Een dichtere schuim zal diepere 
krassen verwijderen en is ook meer schurend. Als algemene regel geldt dat het schuimrubber met de 
hoogste dichtheid een beter resultaat zal hebben

Zwart: Soft
Fijn en zacht 
polijstschuimrubber,  
maakt geen krassen 
en hologrammen en 
laat een diepe glans 
na.

Wit Medium
Middelmatig 
samengestelde 
schuimrubber, ontworpen 
om lichte krasjes  
(wasstraat enz…)en 
hologrammen van oudere 
lak te verwijderen .  Laat 
een diepe glans na

Oranje: Hard
Algemeen 
samengestelde 
schuimrubber voor 
alle doeleinden. Biedt 
een uitstekende 
snijsnelheid en diepe 
glans

NatuurlijkLambswool
Biedt een aggressieve 
snij actie voor moeilijk 
te polijsten  
verfoppervlakken  en 
coatings. Zeer 
duurzaam en wasbaar

Instructies

1. Selecteer het juiste polijstkussen om een correct resultaat te bekomen
2. Breng  centraal aan op de polijstmachine en selecteer de juiste snelheid.
3. Plaats het polijstkussen (77mm) op het te bewerken oppervlak en start de machine
4. Indien het polijstkussen het einde van zijn levensduur bereikt heeft, deze verwijderen en een 

nieuw aanbrengen.

POLISHING PADS 77MM



Polijstmiddelen

Technische Informatie

Aanverwante
Prodcuten:

Markt 
Segmenten:

Primaire Secondaire

Abrasives, Polishes, Cleaning Solvents, Polish Cloths, Car Care Products

DS664

Part number: 86286, 86287, 86288, 86289 

Omschrijving: 77mm Polishing Pads

Houdbaarheid: 24 maanden 

Verpakkingseenheid: Per doos 

Gevareninfo: N/A

Afmeting doos 5st  in een doos)

Vervangen van: A1243, A1244
A1245, A1253 

Diameter: 77mm

Stockcode: SFPPB, SFPPW
SFPPO, PPL

Douanecode: 39211300

MSDS: Nee

Veiligheids- & Gezondheidsinformatie

Dit product is niet onderworpen aan de identificatievoorschriften uit hoofde van EG-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 KEN 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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