
Smoother
Speciale polymeerschijf om verontreinigingen en afzettingen te verwijderen van verf, gelcoat, glas, 
lijstwerk en kunststofoppervlakken

Art.nr. Product Verpakking

86060 Smoother 1 stuk

Voordelen & Eigenschappen

• Vervangt het gebruik van traditionele klei
• Verwijdert snel overspray, vliegroest, kalkaanslagvlekken, 

harsen van bomen, stof- en roestsporen, remstof, 
industriële afzettingen, insecten, enz.

• Tast de laklaag niet aan
• Gewafelde polymeerpad zonder oplosmiddelen of 

gevaarlijke stoffen
• Alleen manueel te gebruiken of met orbitale polijst-

machines of roto-orbitale schuurmachines
• Bij correct gebruik heeft het een levensduur om voor 

80 auto’s gebruikt te kunnen worden 

Instructies

1. Zorg ervoor dat het te behandelen oppervlak en de schijf vrij zijn van stof of andere verontreinigingen die 
krassen kunnen veroorzaken.

2. Smeer het oppervlak in met Long Lasting Shine.
3. Begin te werken zonder druk uit te oefenen op de schijf.
4. Werk altijd met een medium druk.
5. Houd het oppervlak altijd goed ingesmeerd.
6. Wanneer het werk is voltooid, veeg het oppervlak schoon met een schone microvezeldoek.

NB: 
• Gebruik geen klei of water om oppervlakken te smeren.
• Gebruik geen roterende poetsmachines.
• Na langdurig gebruik of in geval dat de schijf op de vloer valt, kan deze eenvoudig gespoeld worden onder 

de kraan (in tegenstelling tot klei die moet worden gekneed, met het risico dat vuildeeltjes vastgehouden 
worden die krassen kunnen veroorzaken).



Technische gegevens

Samenstelling: Polymeer

Grootte: 160 mm diameter

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

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:   Claudius Prinsenlaan 128 – 4818 CP Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

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

KENT Smoother werkt snel en zorgt voor professionele resultaten dankzij de nieuwe, geavanceerde polymeer-
technologie, die het gebruik van kleibars vervangt. 

Met een Dual Action orbitale polijstmachine worden overspray, watervlekken, boomhars, stof en andere 
verontreinigingen op lak, glas, lijsten en kunststof gemakkelijk en veilig verwijderd . 

De KENT Smoother dient samen gebruikt  te worden met LONG LASTING SHINE (85403)  wat resulteert in een   
langdurige hoogglans. 

In tegenstelling tot de kleibar kan de KENT Smoother gemakkelijk gereinigd worden door deze af te spoelen met 
water. Zelfs indien de Smoother op de grond gevallen is: gewoon afspoelen en weer verder werken.

LONG LASTING SHINE (85403)  is eenvoudig te verwerken, in tegenstelling tot de kleibars die continu dienen te 
worden herkneed. 

De combinatie van een uitstekende machine met een geperfectioneerde polymeer maakt dat de KENT Smoother
het  beste gereedschap is om vervuiling te verwijderen. 

KENT Smoother Traditionele kleibars

Gereedschappen DA orbitale polijstmachine Hand
Duurzaamheid 50 tot 80 maal 10-15 minuten
Wasbaar Ja Nee
Temperatuurgevoeligheid Laag tot gemiddeld Gemiddeld tot hoog
Te gebruiken met smeermiddel Ja Ja
Overspray Snel te verwijderen Langzaam te verwijderen
Remstof Snel te verwijderen Langzaam te verwijderen
Vliegroest Snel te verwijderen Langzaam te verwijderen
Industriële vervuiling Snel te verwijderen Langzaam te verwijderen
Hervormen Niet  vereist Vereist
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