
Een ontvettingsmiddel van hoge kwaliteit op waterbasis om oppervlakken voor te bereiden op 
lakwerkzaamheden.

Art.nr.: 86213     Panel Degreaser 1 l
Art.nr.: 86214     Panel Degreaser 5 l

Kenmerken & voordelen
• Laag VOS-gehalte - Milieuvriendelijker

• Uitstekende ontvettende eigenschappen -
Tijdbesparend

• Verwijdert ook natuurlijke harsen indien niet 
volledig uitgehard (let op: niet geschikt om 
bitumenresten te verwijderen)

• Eén product voor alle toepassingstypen

• Niet agressief: bevat geen chloraten - Veilig

Toepassingen

Gebruik Panel Degreaser voor en na het schuren of opruwen, 
om het oppervlak te ontvetten voor de voorbereidende werkzaamheden en voor het lakken.

Instructies

• Schudden voor gebruik. 
• Panel Degreaser op het oppervlak aanbrengen met een pluisvrije doek of een handpomp met 
verstuiver.  
• Het oppervlak afnemen met een schone, droge, pluisvrije doek. Het middel niet laten 
opdrogen op het oppervlak.
• Zorg ervoor dat het oppervlak helemaal droog is voor het lakken.

Panel Degreaser



Technische gegevens

Onderdeelnummer 86213 - 86214

Beschrijving Panel Degreaser

Houdbaarheid 24 maanden

Verkoopeenheid per stuk  

Risico-informatie Niet gevaarlijk

Consistentie Waterige oplossing met isopropyl-alcohol   

Aanbrengen  Verstuiven of doek   

VOS-vrije laag 65 g/l   

Stockcode n.v.t.  

Douanetariefcode: 3405 3000

VIB: ja  

Vervangt product 86074 - 86075

Karakteristieke geur: Mild, prettig

Kleur Helder    

Dichtheid 0,996 g/ml   

Oplosbaarheid in Water oplosbaar   

Vlampunt 65°C 

MSDS beschikbaar op www.kenteurope.com

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

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.

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
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