
Primers & Coatings 

Een sneldrogende, universele primer 

geschikt voor spot repair. 

Part Nº:   86334 11 - zwart - 400ml (SPBII) 

            86335 11 - grijs  - 400ml (SPGII) 

            86336 11 - wit    -  400ml (SPWII) 
 

Eigenschappen & Voordelen 
 
• Droogt snel, uitstekende hechting, makkelijk te schuren.  
• Goede vuleigenschappen, zeer flexibel, goede hardheid.  
• Door het gebruik van zinkfosfaat in KENT SP,kan dit product onmiddellijk gebruikt worden op metaal. 
• KENT SP heeft goede roestbeschermende eigenschappen.  
• KENT SP kan eveneens gebruikt worden op polyester plamuur, topcoat, wash primers en fillers.  
• KENT SP is ideaal voor kleine oppervlakken en op doorschuurplekken.  
• KENT SP kan worden overspoten worden met de meest voorkomende lakken. 

Toepassingen 
 

Deze sneldrogende universele primer werd ontwikkeld 

voor spot repair op vrijwel alle ondergronden, snel en 

eenvoudig te verwerken. 

Kostenbesparend doordat verfafval gereduceerd wordt 

Snelle en eenvoudige verwerking is tijdbesparing. 

Toepassing op plaatsen waar werd doorgeschuurd : 

•Metaal en gecoate panelen  

•Bestaande afwerkingen en primers 

•Wash primers, 2K primers en fillers 

•Met glasvezel versterkt polyester laminaten 

 

Instructies 
 
1. Gebruik Acrysol om het oppervlak te reinigen 

alvorens KENT SP te gebruiken (opgelet, daar 

waar plamuur werd gebruikt, vermijd contact met 

water of watergedragen ontvetters!) 

2. Bus goed schudden. 

3. Spuit op een afstand van ca 15 cm, kruisgewijs , 

2 of 3 lagen  

4. Wacht 2 tot 3 min alvorens de volgende laag aan 

te brengen “flash-off” 

5. Draai de spuitbus ondersteboven en spuit 

gedurende 2-3 seconden om de spuitmond 

/nozzel te reinigen. 

6.             Schuurbaar in 30 min bij 20°C / 15 min bij 

60°C)  

7. Vóór het aanbrengen van toplaag / topcoat   

                oppervlakte en SP licht opschuren met P500 

                droog of P1000 nat. (is afhankelijk van type lak) 

8.             Overspuiten met een topcoat. 

Hints & Tips 
Bij gebruik in combinatie met niet bekende primers, moet dit eerst getest worden 

op compatibiliteit en hechting. Om het drogen te bevorderen, alsook voor 

veiligheid en gezondheid, mag KENT SP alleen gebruikt worden in goed 

geventileerde ruimtes.(primer ruimte) 
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Technische Informatie 

DS567 

Aanverwante Producten: Spot Repair Program (A1223  A1253), Plastic Repair (84100), Acrysol, Fillers, 

enz.. 

 

Marktsegmenten  

Veiligheids- & Gezondheidsinfo 

Part Nº: 886334 11 – 86335 11 – 86336 11 

Omschrijving: KENT Spot Primer, 400ml spray 

Kleur: Zwart-Grijs-Wit  

Stock Code: SPBII – SPGII – SPWII 

 

Levensduur: 18 maanden ongeopend en op een 

 droge plaats tussen 10° en 25°C 

Gevaren info: Irriterend; Zeer licht ontvlambaar 

VOC: 86334 11 – zwart – 679 g/ l 

 86335 11 – grijs –   672 g/ l 

 86336 11 – wit –     672 g/ l 

Douane Code  : 3208 9091 

MSDS: Ja 

Consistentie: Vloeibaar 

Reuk: Typerend 

 

Luchtt°: 15 -300C 

Temp van het blik: 18-25°C 

Laagdikte: 10-15 µ per coat 

Droogtijd: bij 20°C afhankelijk van de laagdikte en 

                  ventilatie: 

                  Kleefvrij: ca. 10 minutes 

                  Schuurbaar: ca. 20 minutes 

                  Overspuitbaar: ca. 2 hours 

 

R36 Irriterend voor de ogen   

R66 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na  verslikken . 

R67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken .   

S23 Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen. (toepasselijke term(en) aan te geven door de   

 fabrikant).  

S25 Aanraking met de ogen vermijden . 

S26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig 

 medisch advies inwinnen . 

S46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen 

S51       Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken  

AEROSOLWAARSCHUWINGEN 

Houder onder druk beschermen tegen zonlicht en niet blootstellen aan temp. boven de 50°C.  Niet 

doorboren of zelfs na gebruik niet verbranden.  Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiende 

voorwerp.  Bij niet voldoende ventilatie kan dit ontploffing veroorzaken..Buiten het bereik van kinderen. 

UITERST 

BRANDBAAR 

IRRITEREND 

VOS Markeringe n:          2004/42/IIB(e)(840)681 

Secondaire: 

Primaire: 

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 
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