
Aerosol Spray Paints

Een gamma van acryl verf

86243 33 Gloss Black
86244 33 Satin Black
86245 33 Matt Black
86246 33 Gloss White

Hints & Tips
Gebruik Kent Acrysol om de oppervlakken grondig te 
reinigen alvorens de hechtlaag aan te brengen

Eigenschappen
• Uitstekende dekking.

• Uitstekende duurzaamheid .
• Uitstekende weerstand tegen zonlicht en  

het vervagen van kleuren.
• Uitstekende hechting op  oppervlakken die 

reeds werden behandeld.

Voordelen
• Bedekt grote oppervlakken – economisch.

• Bestendig tegen slijtage – lange levensduur.
• Er dienen geen herstellingen gedaan te 

worden bij het vervagen van kleuren. 
Goede bestendige deklaag.

Toepassingen

Kan gebruikt worden op alle soorten metalen
en op harde kunststofoppervlakken, indien dit gebruikt 
wordt in combinatie met de juiste primers.

Op oppervlakken behandeld met onbekende primers of 
waar men niet zeker is van de primer, is het 
aangeraden om eerst een test op een paneel te doen.

Het te behandelen oppervlak zuiver maken, vrij maken 
van stof, vet, olie enz. Gebruik Kent Acrysol of een 
gelijkaardige reiniger en laat drogen. Indien het 
behandelde oppervlak dient te worden geschuurd, 
gebruik schuurpapier met korrel 1200 en reinig zoals 
hierboven vermeld.

Instructies

1.Bus goed schudden gedurende 2  minuten.  
Herhaal dit regelmatig tijdens het gebruik.

2.Gebruik op een afstand van 20-25 cm. 
Breng 2 tot 3 lichte lagen aan en laat 10 
tot 15  minuten drogen tussen elke laag.

3.Laat gedurende 24 uren na het aanbrengen van
de laatste laag volledig uitharden.

4.Na gebruik , de spuitbus omdraaien en de 
nozzle gedurende enkele seconden ledigen.
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Technische Informatie

Part number: 86243 Gloss Black GBSP

86244 Satin Black SBSP

86245 Matt Black  MBSP

86246 Gloss White WSP

Levensduur: 24 maanden

Verkoopeenheid: Per stuk

Verpakking: 500ml Spuitbus

Label codes: 33

Bedrijfstemperatuur: tot 80oC

Aanverwante 
Producten

Veiligheids- & Gezondheidsinformatie

DS649

Abrasives; Cleaning Agents: Fillers; Primer Fillers; Ultrafill; Tapes

Volume 500ml 

Douanecode: 3208 90 91

MSDS: Ja

VOS: GB 651g/l; SB 656g/l

MB 652g/l; GW 621g/l

Soortelijk Gewicht:0.94 to 1.09 g/ml

Viscositeit: up to 1,500 cPs

Toepassingstemperatuur: 15 to 25oC

Aerosol Spray Paints

R36: Irriterend voor de ogen

R66: Herhaalde blootstelling  kan leiden tot droge of scheurvorming van de huid.

R67: Dampen  kunnen slaperigheid  veroorzaken

S16: Verwijderd houden van ontstekeingsbronnen – NIET ROKEN

S23: Niet inademen van dampen/Spuitnevel

S26: Bij contact met de ogen,onmiddellijk reinigen met veel water een een dokter 

raadplegen.

S37: Draag geschikte handschoenen

S51: Gebruik in goed geventileerde gebieden

Patroon onder druk: bescherm tegen zonlicht en niet blootstellen aan een 

temperatuur bonven de  50°C. Niet doorprikken of verbranden, ook niet na 

gebruik.,  Niet spuiten in de richting van een vlam of gloeiende voorwerpen.

Buiten het bereik van kinderen bewaren.

Zeer licht ontvlambaar

Irriterend

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.

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


