
WATERBASED 

UNDERBODY & STONE-CHIP COATING

Hints & Tips
Meer of minder druk zal een dieper of afgevlakt golvend effect 
geven

DS683

P/N: 86374 22 
S/C: WUBC

Eigenschappen

• Zonder oplosmiddelen 
• Uitstekende hechting en bescherming tegen  corrosie
• Repliceert de meeste OEM afwerkingen
• Kan worden gedekt met de meeste soorten lakverven
• Recent aangebracht product kan worden verwijderd 

met warm water

Een op waterbasis en steenslag 
beschermlaag tegen roest  die  een 
stevige en elastische laag vormt . Als  
solventvrije samenstelling is dit product 
bijzonder milieuvriendelijk

Benefits

• Milieuvriendelijk
• Zeer goede duurzaamheid
• Professionele herstelling
• Geen comebacks
• Geen oplosmiddelen nodig

Toepassing

KENT een op waterbasis & steenslag 
beschermlaag zorgt voor een elastische film die 
beschermt tegen corrosie, schade van steenslag en 
zout. Door zijn solventvrije samenstelling is dit 
product ook milieuvriendelijk en kan bedekt worden 
met elk type standaardlak. Van toepassing op 
epoxy primers, polyurethaan vulstoffen, geharde 
lakken en metalen platen.  Het product dient een 
temperatuur van ongeveer 20 ° C te hebben om 
het beste resultaat te bekomen.
Het recent aangebracht product wordt groen en de 
kleur verandert tijdens het drogen in zwart, welke 
ook een goede indicator is.

Instructies

1. Verwijder roest, vuil, vet en andere 
verontreinigingen, het oppervlak dient schoon 
en droog te zijn

2. Blik goed schudden voor gebruik.
3. Aanbrengen met KENT Aqua Gun (86190) of 

Shutz Gun (34483) met behulp van 4-5 bar. 
Pas de luchtdruk en de afstand aan tot de 
gewenste afwerking.

4. Kan worden overschilderd na ca. 60 minuten, 
afhankelijk van de omgevingstemperatuur, 
luchtvochtigheid en dikte van de laag. De 
beste resultaten worden bij kamertemperatuur 
bereikt.

5. Het recent aangebracht product kan worden 
verwijderd met warm water, uitgehard product 
met KENT Acrysol.



Primers & Coatings

Technische Informatie

Markt-
Segmenten

Veiligheid- en Gezondheidheid  zie veiligheidsdatasheet

Part Number: 86374 22

Stock Code: WUBC

Omschrijving: Op waterbasis UBC/ SSC

Houdbaarheid: 12 maanden (op 10-25°C; luchtvochtigheid  max. 60%)

Kleur: Zwart

VOS: 94 g/ L

Temperatuurbestendigheid: -25 tot +80°C

Verwerkingstemperatuur: 5 – 30°C; beste resultaten op kamertemperatuur

Werkdruk : 4 – 5 bar (luchtdruk en afstand aanpassen tot de vereiste 

afwerking bereikt is)

Rendement: 6 -7 m²/ L

Aanverwante Producten: Aqua Gun, Shutz Gun, Waxcoat (CWX), Abrasive range, Acrysol

VOS :                          2004/42/IIB(e)(840)94

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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