
Voor het demonteren van beschadigde schroeven in enkele seconden!

SG15 is een frictiegel die ontworpen is om te helpen bij het demonteren van gestripte of beschadigde 

schroefkoppen en andere bevestigingen

Eigenschappen & voordelen

• Helpt bij het verwijderen van beschadigde schroefkoppen - bespaart 

tijd en geld

• Kan gebruikt worden op kruiskoppen, phillips, torx, inbus en andere 

bevestigingen - multifunctioneel product

• Verhoogt het koppel met 400 tot 800% - maakt het verwijderen van 
bevestigingen gemakkelijk 

• Voorkomt beschadiging van gereedschappen - bespaart geld en het 
onnodig vervangen van gereedschap 

• Kan ook gebruikt worden op afgeronde moeren - brede waaier aan 
toepassingen

• Goedgekeurd voor gebruik op Boeing Airline Jets, Military Fighter Jets 
& the RAF, Richland, UK

Toepassingen

SG15 is een gel die bij beschadigde schroefkoppen of afgeronde moeren deze opnieuw grip geeft en bij 

gebruik niet meer afschuift, zodat de bevestiging zoals normaal kan gedemonteerd worden.

Dit verlengt de levensduur van het gereedschap en voorkomt vroegtijdige vervanging van de gereedschappen 

zoals schroevendraaiers door beschadigde tippen.

SG15 heeft ontelbare toepassingen in  de automobielindustrie, marine, industrie en dient in elke 

gereedschapskist aanwezig te zijn.

Instructies

1. Goed schudden vóór gebruik

2. Breng een druppel SG15 op de beschadigde schroefkop aan

3. Breng het product in de schroefkop met het gereedschap

4. Bevestig of demonteer de schroef zoals gewoonlijk

SG15

P/N Product S/C Verpakking

86087 SG15 SG15 15 ml bottle



Consistentie: Vloeibare gel

Kleur: Grijs

Dichtheid: 1,33 g/ml

VOS: 0 g/l

Toepassingstemperatuur: 10 – 35°C

Toepassingen +/- 200 toepassingen 

Houdbaarheid 36 maanden

Douanecode : 2849202000

Technische Informatie

MSDS beschikbaar op 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 B.V.

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 Belux SPRL/BVBA - Rue Emile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert - Tel: +32 10 48 76 40 
KENT Nederland BV - Claudius Prinsenlaan 128 - 4818 CP Breda - Tel: +31 85 4868360 

www.kenteurope.com

Hints & Tips

Breng SG15 aan op de klemmen van de verstelbare griptang om een betere grip op ronde voorwerpen te 

verkrijgen zoals op leidingen


